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   بداية الجهاد وأعالمه ومايدور في المعتقالت الصربيه وقصص الشهداء العرب في البوسنه
  مع ذآر شي من القصص لبعض الشهداء اللذين قتلوا خارج ارض البوسنه والهرسك      
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

   حفظهم اهللا  حمد القطري وماجد المدني / األخوة الكرام 

 :السالم عليكمم ورحمة اهللا وبرآاته  وبعد 

 

داء العرب في البوسنة همن قصص الش( قرأت الكتاب الموسوم بـ  

 ) .والهرسك 

آتابًا ممتعًا ، مفيدًا ، مليئًا بالقصص واألخبار ، والتدوين الموثق ووجدته 

نحسبهم آذلك ، واهللا حسيبهم . لهذه الثّلة المبارآة من شهدائنا األبرار 

 !، وال نزآي على اهللا أحدًا 

وفي ذلك حفظ لهذا التاريخ المجيد ، وبيان ألثر األخوة اإلسالمية بين 

 .ا لمواجهة آيد عدوها الشعوب ، وفي تآزرها وتناصره

وفي صياغة الكتاب اللغوية بعض المواضيع اليسيرة ، التي تم تعديلها ، 

 .وتصحيحها بالقلم على النسخة المرفقة 

 

 !بارك اهللا في جهودآم ، ونفع بكم ، وأصلح شأنكم 

 !والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

 /أخوآم            

 سلمان بن فهد العودة

 هـ١٤٢٣رمضان ٠٢الخميس ، 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 

ان من أعظم وسائل الثبات على هذا الدين هي اقتفاء اثر الرسول الكريم صلى اهلل 
 ...صحابه من بعده واهل العلم والتقى والورع من األئمه األعالمأعليه وسلم و

وح سرتخاصهم للراوإن أكثر مايشدك يف سري هؤالء العظماء هو ذهبم عن دينهم و
ن سريهم وبطوالهتم متأل اآلفاق أاليت بني جنبيهم للذود عن هذا الدين العظيم والشك 

 .ومدونة يف كتب التاريخ

قـتفى أثرهم وصالوا بالبطوالت ا ممن هناك ممن حنسبهم وال نزكي على اهلل أحداً ولكن
 ...واجلوالت مييناً ومشاالً ذكرهم حمدود

 شاء اهلل  نكحل أعينكم بسري هؤالء األبطال لعلنا نإولعلنا يف هذه الورقات املباركة 
ان خنلد ذكراهم ونسطر قصصهم يف كتب التاريخ من دمائهم الزكيه و نركز على 

 .قصص إخواننا الشهداء يف بالد البوسنه واهلرسك

 ....ولعلنا أن نسميها من قصص الشهداء العرب يف البوسنه
 أخوكم

 محد القطري
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 :فصول الكتاب

 .م اجلهاد يف البوسنه واهلرسكمن أعال) ١

 . بداية اجلهاد يف البوسنه واهلرسك-أ :وفيه

 . تكون جمموعات اجلهاد يف املناطق وقادهتا-ب

 .مهزلة حماكمة جمرمي احلرب يف البوسنه واهلرسك) ٢

 .عتقال الصربيه والكرواتيه للمسلمنيال بيان ألوضاع معسكرات ا-أ :وفيه

 .واألدلة على ذلك اهلدف احلقيقي للمحاكمه -ب

 .من قصص الشهداء العرب يف البوسنه واهلرسك ) ٣

ستشهادهم وبعضا من استشهد يف البوسنه مع بيان كيفية ا قصص ملن -وفيه أ
 .سريهم

أوردت بعض القصص لشهداء قتلوا يف الشيشان وافغانستان واريرتيا وأوردت هنا ) ٤
 بوسنه واهلرسك وللذكرى أو أهنم كانت هلم مشاركات يف الةللفائد
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من أعالم المجاهدين في البوسنه 
 )١(…والهرسك

كان يتابع  بدأت احلرب يف البوسنه واهلرسك على غفلة من العامل اإلسالمي اللذي
 البالد يذرعون  ، وكان أهل بالد البوسنهة األفغانية القضيإليه بإحباط تام ما آلت

 القوات خواهنم املسلمني وكانتاالسالميه طوالً وعرضاً يعرضون قضيتهم على إ
 وهي تدين باملذهب) سلوفينيا ( مواقع السلوفيني وتدكاليوغوسالفيه حتاصر 

 وساندت أوروبا  النصراني والصرب باملذهب األورثوذوكسي النصرانيالكاثوليكي
 واعرتفت أوروبا هبم ، وبعدهم أعلن الكروات ستقالهلما  حتى اعلنواالسلوفينيني

 واليت ة اىل كرواتيا اجلبانهبا وأجتهوا اجلراره جيوشهمب الصرب االستقالل فسح
ستقالهلا ا حتى أعلنت البوسنه واهلرسك كاثوليكيه  وهيةساندهتا أوروبا بكل قو

 كان الصرب قد أحتلوا ثلث مساحة بيقوفيتش  القائد املناضل علي عزتلسانعلى 
 ة من األسلحةالبوسنه اخلالي بالد إىل جتهواا واجليشكرواتيا وأبقوا هبا حامية من 

  . اًن الكروات والسلوفيني ميلكون أسلحة ودعمإحيث 

  للعامل ان بالدوقالوا تعيث فساداً يف البالد طوال وعرضا ة القوات الصربيبدأت
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(  الصرب بقبضة لن تصمد سوى أربع أو مخس ساعات وتكون كلها ةالبوسن
 على سراييفو اليت ةت الكالب الصربيزحف)  واهلل خري املاكريناهلل وميكرون وميكر

 وبايل ومدن كثريه بقبضة الصرب وبانيالوكا بريدور مدن وسقطتضلت تقاوم 
 واهلرسك البوسنه البوسنه وخرج رئيس أوصال  وقطعواةواملدن األخرى حماصر

 البوسنوي بداية حرب العصابات للشعب علي عزت بيجوفيتش بالتلفاز والراديو يعلن
 يدافعون عن أنفسهم حتى قريه  وكل أهل شارع أو منطقه أوالبوسنهبوأنه ال جيش 

  .يستعيد املسلمون صفوفهم
  ...و ...و...غتصابات وال وااحلزينه  اجملازر والرواياتفكانت

 بنتانتها ، وصلت بعد اآلفاق وغطت ةالعفن ة أخبار املذابح واجلرائم الصربينتشرتاو
 أفغانستان العرب قادمني من اجملاهدين  منشهرين من بداية احلرب هناك أول دفعة

 صوب مشال البوسنه يف منطقة واجتهوا وكان معهم الشيخ اجملاهد أبوسليمان املكي
 جمموعة اخرى ورابطت وصلت  وساندوا إخواهنم املسلمني ، ثمهناكتشن ورابطوا 

  .اهلل ارمحهم املدنييف سراييفو وكان منهم أبوالزبري املدني وأبوالعباس 
 موجوداً يف كان لذي ااحلائلي وصول تلك اجملموعات وكان من ضمنهم أبوالزبري بعدو
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 الفضل له  كانلذيواتشن وصلت جمموعه بقيادة الشيخ حممود باحاذق أبوعبدالعزيز 
  .بعد اهلل يف انشاء أول نواه لكتيبة اجملاهدين 

رسك فتكونت  واهلةالبوسن العرب وغريهم إىل أرض اجملاهدين  تواىل وصولبعدها
 املسلم مطله على سراييفو وكانت حتت لواء القائد جبال جمموعة ايقمان وهي سلسلة

جمموعه وصلت وهي جمموعة تشن وكانت تتكون من العشرين  ولأىل إنعود  املدرس
ن بوسليماأوكان معهم فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ  نصار األكثر قليال من العربأوأ

ظهره مما سببت له شلل نصفي سفلي نسأل اهلل  سفلأ صيب بطلقة يفأذي املكي وال
شهر أنصار يف تشن قرابة ثالثة ألخوه األا ن يشفيه ، مكثأالعظيم رب العرش العظيم 

يضا ، أخوه وقتل منهم عدد األكثري من  شتدت املعارك بينهم وبني الصرب وجرحاو
صابات أل لكثرة اراًاهلل سبحانه ونظ خوه اجملاهدون املنطقه بتثبيتألن ثبت اأوبعد 

بوالزبري احلائلي ومعه مخسة من أ فيهم التحقوا بأبي عبدالعزيز يف وسط البوسنه وبقي
نقطعت مدينة تشن عن باقي مدن ا نصار يف تشن وملا بدأت املعارك مع الكرواتألا

خرى عندها أ ةجه  والصرب منةالبوسنه ووقعت بني حصارين ، الكروات من جه
 عنايتهاهلل و ري احلائلي ووقعت له قصة عجيبه تبني مدى رمحةبوالزبأخونا أتزوج 
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  .ورعايته وتكفله باجملاهدين 
والقرى احمليطه هبا بدأت اجملاعه تنتشر بني  شتد احلصار على مدينة تشناعندما 

هاليهم ومناطقهم من أ باحلرب والدفاع عن ةمشغولون عن الزراع هنمإ األهايل حيث
 عن طريق اجلو بالباراشوتات ةاألمم املتحده تنزل األغذي الصرب والكروات ، وبدأت

 حماطة بصندوق حديدي حمكم ةكاملة من األغذي طنانأحيث تسقط من اجلو 
لف كيلو دقيق وعدد من أعلبة زيت و لفأغالق وحيتوي الصندوق الواحد على ألا
ن أا مناطق املسلمني عليهم وم كياس القهوه وغريها وتسقط هذه األغذيه من فوقأ

الصرب يرصدون مناطق  تالمس األرض حتى يتدافع الناس هلا طلبا للحياة وكان
صابات يف ألا كرب قدر منأسقوطها ومن ثم يركزون قصفهم على املنطقه ليحدثوا 

  .صفوف املسلمني
 الزبري احلائلي ابأن أوحاصلها  حصلت واقعة غريبه تدل على عناية اهلل باجملاهدين

 وكان ةهل زوجته البوسنويأ يف الصباح يف الدور الثاني لبيتكان جالسا ذات يوم 
احلرب واحلصار وبينما  هلها وهو يف حالةأهله وأن يطعم أيفكر بعمق كيف يستطيع 

األطنان من السماء  هو كذلك اذ أتت طائره لألمم املتحده فوق منزله وأنزلت محولة
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خذ أالصندوق و وها وكسربوالزبري مسرعا حنأوسقطت جبانب املنزل مباشره ، هرع 
هل أ مايستطيعه من الدقيق والزيت وامللح والقهوه واحلليب حتى مأل مطبخ بيت

  .زوجته من الطعام 
  .اهلل الرزاق الكريم ن اهلل يسوق الرزق وال يتخلى عن عباده فسبحانأفانظر كيف 
 بنفس الوقت حيث ة ومصرييةخر من البوسنه كانت هناك معارك ضاريأويف مكان 

منهم  كان املسلمون والصرب يتقاتلون حول مطار مدينة سراييفو ألن من سيملكه
 يكون مكسبا عظيما وذلك ألن املسلمني حماصرين من كل االجتاهات من الصرب وقد

ال منطقة املطار وكان من ضمن إحاطة السوار باملعصم أحاط الصرب بسراييفو أ
بو أبوالزبري وأ املدني رمحهما اهلل وقتل بوالعباسأبوالزبري املدني وأهناك  اجملاهدين
حتسب أني إاللهم …ذي مسعه اخوانه وهو مصاب ينزف يناجي ربه ويقول ال العباس

  .خوانه آمنيإيرددها حتى فاضت روحه تقبله اهلل و وأخذ…نفسي عندك
مكانيات إلحكام سيطرته على املطار رغم قلة اأ عندها متكن اجليش البوسنوي من

 !!!!!!!!واستولت على املطار من البوسنويني   املتحده بكامل قوهتاونزلت األمم

 كلم تسمى سلسلة جبال ايقمان ١٢مساحتها  وخلف املطار توجد سلسلة جبال
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 ، سقطت القمم ةواملطار مباشر وهي سلسلة جبال اسرتاتيجيه تطل على سراييفو
وخلفها ممرات ضيقه !!! واحده  للمسلمني سوى قمةمل يتبقتلو القمم بأيدي الصرب و

القمه جهة سراييفو  جزاء البوسنه ومن خلفأاىل مدينة كونيتس وموستار وباقي 
حي دوبرينيا  رض املطار وخلف املطار منطقة منأىل إتوجد منطقة كولونيا وبومتري 
  .يربطها بالعاصمه احملاصره

 وكانوا مصعب الفلسطيينابأوكان قائدهم  سود اهللأسد من أوكان على تلك اجلبال 
اجلنراالت يف اجليش املصري  حدأ من األنصار ، وكان معهم اًشخصأحد عشرقرابة 

خطرت على باله فكره  مين املصري،أابأ ويدعى ةمم املتحدأللذي كان مع قوة اوا
 دركتأذا ختيلت وضع احلصار على سراييفو إنك أعظيمه وهي 

ثغرة جبانب املطار للمسلمني و البد من فتح أال من املطار بعد اهلل إال خمرج  نهأ
يف على باله فكره هي واهلل اليت انقذت بعداهلل سبحانه سراييفو من السقوط  فخطرت

قرب نقطتني يضيق هبما املطار للحفر من أ، والفكره عبارة عن البحث عن أيد الصرب
ستطاع هو وأحد أىل اجلهة األخرى اليت يسيطر عليها املسلمون وفعال إنفق  حتته
زيز رصاص القناصة الصرب أ وعلى ليالًىل سراييفو احملاصره إالدخول  هديناجملا
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 واليت ليس هبا كهرباء وال خدمات فكأهنا ةىل املدينة احملاصرإ فنجاهم اهلل ودخلوا
بن الرئيس اصوب مكتب الرئيس علي عزت بيقوفيتش وقابلوا  مدينة اشباح واجتهوا

رئاسة البوسنوي وهو مهندس ، تقابلوا يف مكتب ال لذي له مكانةعلي عزت واباكر 
  نظراًعلى باهلم ولكن مل يلقوا هلا باالً ذا هم قد خطرتإخربوه الفكره وأمعه و

  .لصعوبة تنفيذها
ن املطار أالصعوبات والرتصد الدقيق على املطار وجدوا بفضل اهلل  ولكن بعد تذليل

املسلمون  ري اليت يسيطر عليهام ويف اجلهه املقابله قرية بومت٧٥٠املنتصف اىل  يضيق من
بوسنويون  ستعدادات لتنفيذ احلفر فكان هناك من اجلهه األخرى مهندسونالا، بدأت 

يقومون  يضا ابن الرئيس باكر ومهندسونأباحلفر ومن جهة سراييفو  وعمال يقومون
 م اىل اجلهة األخرى٧٥٠مرتين حتت سطح األرض و باحلفر وطبيعة احلفر هي

لتقى الفريقان يف نقطة واحده وهذا ا حتى ة قليلاًة احلفر عدة شهورستغرقت عملياو
كان مرت ) رتفاعهاأ( فتحت ثغره ولكن طوهلا البوسنويني يف عملهم ، وفعالً من دقة
قرتح ا وةخالء اجلرحى ونقل الذخريه متعبإسم وكانت عملية ١٫٢٠سم وعشرين
 قضبان حديديه وعربة ن من تتكون يبنوا سكة حديد صغريهأاملصري  مينأبو أعليهم 
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يقومون بدفعها وهبا الذخريه واملؤونه و اجلرحى  صغريه من عربات منجم الفحم حيث
 .ة عديداًوقاتأ كثريه ووفرت اًمورأواختصرت عليهم  ة اجلبارةوفعال طبقوا تلكم الفكر

 وتوصـل  ةماميـ أ) مشعـات  (ةمصابيح سيار :نوار عبارة عن أ وكان النفق مضاء بعدة 
 وهكـذا جتـد النفـق وقـد     ةسيار خره ببطاريةآ بسلك كهربائي موصول عدة أمتاربعد 

ــهل أ ــة ســـــــــــــــــ ــاء بطريقـــــــــــــــــ ــةضـــــــــــــــــ   .ة وبدائيـــــــــــــــــ

ن خيـرج مـن   أالبوسنوي احملاصر علـي عـزت بيقـوفيتش     ويف هذا الوقت طلب الرئيس
والعـون منـهم بعـد اهلل ولكـن اليسـتطيع اخلـروج        سراييفو ليتجـول بالعـامل ويطلـب املـدد    

فقـام البوسـنويون بفـرش العربـه ووضـعوا        سـالمته مـن قبـل الصـرب    وذلك لعدم ضمان
واخرجــوه مــن اجلهــه االخــرى حتــى  ىل آخــرهإول النفــق أالــرئيس عليهــا ودفعــوه مــن 

  والـيت اسـتطاع  هــ ١٤١٣عـام   للـرئيس ةخرجوه من البوسنه فكانت تلك اجلوله العظيمأ
 واحلصول على كافةن يوقف احلرب مع الكروات أ من خالل هذه اجلولة فضل اهلل بعد

ـــ  ــاعدات الدوليــــــــــــــــــــــــــــ   .ةاملســـــــــــــــــــــــــــــ

الصـرب قتـل علـى     صحابنا يف جبل ايقمان حيـث دارت معـارك بينـهم وبـني    أىل إنعود 
ــرال  أ ــا اجلنــ ــوأثرهــ ــهداء    أبــ ــداد الشــ ــه يف عــ ــه اهلل وتقبلــ ــري رمحــ   .مين املصــ
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كانت الـدول النصـرانيه األرثوذوكسـيه تـدعم الصـرب وكـان مـن ضـمنهم روسـيا الـيت                     
 وكـان هنـاك متطوعـون للقتـال ضـد      ة عربـة قطـار مـن الـذخري    ٤٠٠الصـرب ب  مـدت أ
ىل إرثــوذوكس نصــارى بالقتــال أ وقــد قــام متطوعــون ةالنصــراني ســالم والــدفاع عــناإل

ن مـن بلغاريـا واجملـر روسـيا     ووفد على الصرب متطوع خواهنم الصرب ، فقدأجانب 
ــربص  ــافة إوقــــــ ــإضــــــ ــراقينيةىل املرتزقــــــ ــيوعيني   العــــــ   .الشــــــ

مـرة دخلـوا    هنـم ذات أ من اهلل هبـا علـى اجملاهـدين يف جبـال ايقمـان      ومن القصص اليت
سد أ معركة حاميه مع الصرب واشتدت املعركه وكان النصر حليفا للمجاهدين وبينما

 ةكـث اللحيـ   رقهـم واشـغلهم رجـل طويـل القامـه ضـخم اجلثـه       أذ إاهلل ثابته يف مواقعهـا  
بيـده   بيكـا ) كلـغ تقريبـا  ١٠قه يـزن سـالح البيكـا مـع صـندو     ( وحيمل سـالحني للبيكـا   

 يتقـدم  جتـاه اجملاهـدين ، وبينمـا هـو    اخـرى بيـده الشـمال ويرمـي بـالنريان ب     أالـيمني و 

 سـتخفوا منـه خلـف شـجره    أتقدم بعض اجملاهدين العرب وعملـوا لـه كمـني بـأن     ...

شـد تنكيـل ملـا فعلـه مـن      أسـريا لينكلـوا بـه    أألهنم يريدونـه  ...نتظروه حتى يقرتب    او
سـود اهلل  أاجملاهدين وبينما هو يتقدم حتى توسط بينـهم فـانقض عليـه    ضد  ستبسالا

وراق وجواز سفر فإذا هو لـيس  أن فتشوه وجدوا معه أسريا وبعد أ  فأردوهةاجلارح
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  !!!؟ بــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن اجملــــــــــــــــــــر اًصــــــــــــــــــــربي

  !!خـواني النصـارى   إوحـني سـأله اجملاهـدون عـن سـبب قدومـه قـال الـدفاع عـن          

 غــريه الكــثري مــن األســرى واجلرحــى مــن دول  ، وســقطةاجملاهــدون شــر قتلــ فقتلــه
  .ة عديـــــــــــــــــــــــــــــــــدةنصـــــــــــــــــــــــــــــــــراني

 وروبـا أحنـاء  أ خفيـه هلـا فـروع يف مجيـع     ةقام اجليش الصربي لعنه اهلل شركه سـياحي أ

ــا الرحلــه  إتقــدم الــرحالت  شــرتاك بعمليــة قــنص  الا: ىل البوســنه واهلرســك ومــن مزاي
  !!!علـى الطبيعـه   سـتمتاع مبشـاهدة احلـرب    الااحملاصـرين يف سـراييفو و   املسـلمني 

ال إجمموعات كثريه وشـاركوا يف قـنص املسـلمني وقتلـهم والحـول والقـوة         قدمتعالًوف
ــيم  بــــــــــــــــــــــــــاهلل العلــــــــــــــــــــــــــي   .العظــــــــــــــــــــــــ

ومدينـة  – ورشستاترافنيك وهبا مهرج و(ما عن وسط بالد البوسنه وهي مناطقأو
هـدين  اجملا بوعبـدالعزيز جمموعـة مـن   أفأقام هنـاك اجملاهـد   ) زينيتسا ومايتبعها من قرى

 حلقهــم بــاجليش البوســنوي وكــان جــل قتــاهلم ضــد الكــروات وبعــد معركــةأالعــرب و

 نصارألن يعلن كتيبه مستقله للمجاهدين العرب واأبوعبدالعزيز أقرر ) فيتز(كروشيتسا 

تكون حتت اجليش البوسنوي ويكـون هلـا كياهنـا املسـتقل حبيـث تقبـل اجلنـود بأعـداد                    
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ومـن معـه مـن اجملاهـدين حبيـث يقبلـوا بالبوسـنويني        بوعبدالعزيز أوهذا هو مغزى  كبريه
 بـدأت اجملموعـات   الًهلم برنـامج دعـوي مكثـف مـع الربنـامج العسـكري ، وفعـ        ويعدوا

 اجملاهدين والنزكي على اهلل احدا بعملها وبإخالص

الصـاحل والـيت كانـت نـواة       خترجت عدة جمموعات على الكتاب والسنه بفهـم السـلف  
 ةواملــدن البوســنوي  الــدين يف البوســنه فانتشــروا بــني القــرى ألهــلةوىل وقاعــدة صــلبأ
الصـحيحه   خذوا ينشرون العلم بفضل اهلل مثـل صـالة الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم      أو

 حكام الطهاره والصيام وغريهـا مـن الضـروريات يف الـدين، قتـل     أوالوضوء الصحيح و

 بومصعب السويدي ،أمنهم ) هـ١٤١٣(عدد كثري من األنصار اجملاهدين يف تلك الفرته

…… بوخبيــب املــدني أبواحلســن الفلسـطيين،  أبـوعلي الكــوييت،  أبوخالـد القطــري،  أ
  ..علــــــــى منزلتــــــــهم عنــــــــدهأكــــــــثري تقبلــــــــهم اهلل و وغريهــــــــم

البوسنويني ومعهم بعض اجملاهـدين العـرب يف    خالل هذه الفرته كانت هناك جمموعة من
انـت نـواة جملموعـات الـزبري احلـائلي      والـيت ك  )الربتكـا (منطقة جليزونوبويل ويطلق عليها 

ــوزال     ..…والــــــــــــــــيت كانــــــــــــــــت يف ترافنيــــــــــــــــك وتــــــــــــــ

 نتـهت احلـرب يف  اواستمرت كتيبة اجملاهـدين وجمموعـات الـزبري كـل يف منطقتـه حتـى       
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 ةىل الكتيبـ  إهلها  أما عن باقي اجملموعات فإهنا قد انتهت وانضم         أالبوسنه واهلرسك و  
 ..…حدى جمموعات الزبري احلائليأىل إ وأ
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  .…من جرائم الصرب في مسلمي البوسنه
 .…ومهزلة محاآمة مجرمي الحرب في الهاي

  بعض املسلمني يتساءلون و يقولون ماهي حقيقة حماكمة جمرمي حرب البوسنه؟

خواهنم الكروات إهي حماكمة حقيقيه؟وما مصلحة النصارى األوروبيني من حماكمة  وهل
  والصرب؟

 : باهلل فأقول مستعيناً

املسلمني البوسـنويني ، فأنشـأ    خوانناأرتكبوا جمازر مجاعيه حبق ادنى شك أن الصرب وبال إ 
كـبريه يـزج فيهـا املسـلمون العـزل مـن        عتقال يف كل منطقه بل يف كل قريةالالصرب معسكرات ا

عتقـال وتؤخـذ املسـلمه احلـره سـبية عنـد       األ السالح وعوائلهم فيفرق بينهم عنـد بوابـة سـجن   
ن يتـوىل  أاهلل ، وتقـوم فكـرة املعسـكر علـى      نود الصرب ورجاهلم خدم للصرب عليهم لعنـة اجل
راكـان الصـربي   أوغالبا يكونون من قوات اجملرم اهلالـك   قامته رجل من قادة الصرب امليدانينيإ

النمور وهي ميليشيا غري نظاميه يف اجليش الصربي مهمتها التنكيل  ذلك القائد القذر جملموعة
 ، حيشـر األسـرى املسـلمون يف    ةقتله وتـوىل معسـكرات االعتقـال الرهيبـ     لمني وقتلهم شرباملس

مـام  أ بقتله نه التصلح لسكن البهائم ومن ميرض منهم اليعاجل بل يقومورثّ مناطق صغريه وغرف
 ذاإوالغـرو فالـدم دم مسـلم وعنـدهم يف املعسـكر الواحـد قرابـة األلـف او األلفـني و          املسلمني

  ،ةب الصرب يف املعارك فإهنم يأتوا للمسلمني األسرى ويأخذوا منهم الـدم بـالقو  الكال جرحما
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ميوت  و للكبد فيقوموا بأخذها من املسلم وهو حي ثم يرتك ينزف حتىأ ةحتاجوا للكليأذا إو
 ىل معســكراتإه فــإهنم يرســلون جــراء جتــارب حيّــأىل إحتــاج طــالب كليــة الطــب اذا إ، و

البشـر   بكت احلجر قبلأ اليت ةيدهم من املسلمني وما قصة املسلمعتقال ويقوم الصرب بتزوالا
اجلـنني   خـرج أواليت كانت حامل يف الشهر الثامن فأخذت من معسـكر االعتقـال وبقـر بطنـها و    

قط ام  وذبح ثم وضع طالب كلية الطب يف بلغراد جنني قط مكان جنينها لريوا هل ستنجب
 . وإنـــــــــــا إليـــــــــــه راجعـــــــــــونإمعـــــــــــان يف إذالل املســـــــــــلمني فإنـــــــــــا هللال وهـــــــــــذا 

 ىل اجلبـهات ومـن ثـم   إ املسـلمني  نما عن برنامج معسـكرات االعتقـال فـإن الصـرب يأخـذو     أو

الشاقه   حبفر اخلنادق للصرب وتقطيع األشجار واحلطب وترميم الطرق ومجيع األعمالنيقومو
 واليت ىل جحيم املعسكر حيث تنتظرهم حفلة قتلإ هبم نمن الفجر وحتى الغروب ثم يرجعو

مالبس األجنـاس    بغسلمنما عن املسلمات فيقأكثر ، وأو أو رجلني أيقتل فيها كل ليله رجل 
اجلنود الصـرب مـن    تى الليل ورجعأذا إاجلنود الصرب وطهي الطعام هلم وتطبيب جرحاهم و

كثـر مـن   أاالغتصـابات   غتصـاب املسـلمات حتـى حبلـت مـن     ااجلبهه فيقـوم الكـالب الصـرب ب   
مركـز جـرائم احلـرب التـابع      للمعلوميه كل هذه احلقائق موثقه بالشهود يفو( ةلف مسلمأ نيمخس

ــيت  ) للمســلمني يف ســراييفو  ــاألهوال ال ــة ب ــها األطفــال  والقصــص كــثرية وحافل   .يشــيب من

 ىلإحـدى املسـلمات   إرسـلتها  منوعـات منوعـات منوعـات أ   هنـا مقتطفـات مـن رسـالة      نـورد 
ــا    ــنه وفيهـــــــــــــــــ ــدر البوســـــــــــــــــ ــة بـــــــــــــــــ ــل عمليـــــــــــــــــ ــدين قبـــــــــــــــــ  :اجملاهـــــــــــــــــ
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مل يعتصر قليب أهذه الرساله مبداد دمعات عيوني و كتب لكمأخواني اجملاهدين ، أىل إ..(..
مل األسـر  أن جنـاني اهلل مـن   ألكم هذه الرساله بعـد   كتبأ.… التفارق خميليت ةوذكرى شنيع

الرسـاله واآلالف مـن املسـلمات يـرزحن حتـت نـري        كتب لكم هذهأ.…عدائه الصرب أعند 
… ولكـين سـأبدأ   …سـالم  إلحلـديث يـا محـاة ا    بابـدأ أ يـن أ مـن  علـم أال.…اجلـالد الصـربي  

الصرب من كل مكان فكانوا يقتلون الرجال ويضربون  سر من قريتنا حني دخلهاأسرت مع من أ
  عظـــــــم الليـــــــايلأمـــــــن  كانـــــــت ليلـــــــه…األطفـــــــال ويســـــــبون النســـــــاء 

القـذره الـيت   نـواع الضـرب واحلقـد واأللفـاظ     أ اليت مرت علينا كان اجلنود الصرب يقوموا بأبشـع 
وصـلنا اىل مكـان رهيـب ممتلـئ بـاجلنود الصـرب        فعـاهلم حتـى  أ قبح ةتدل على نياهتم القبيح

دخلونـا  أالصـغريات قـد غصـت بنـا احلـافالت و      ويتوعد وحنـن املسـلمات النسـاء    كل يهددالو
 فـال تسـل   ةوأمـا عـن املعاملـ   . …عتقال لأل داخل هذا املعسكر واللذي كان معسكرا كبرياً

 بإيقاظنـا مـن النـوم ومحـل نصـفنا علـى       نيقومـو  مع طلوع الفجـر حيـث   لربنامج فيبدأما عن اأو
اخلنـادق للصـرب وتقطيـع األشـجار واحلطـب وجلـب         حيث نقـوم حبفـر  ةىل اجلبهإالشاحنات 

وليـت  …بإرجاعنـا اىل املعسـكر   ن بظالمـه يقومـو    وحني خيـيم الليـل  ةاملاء من األماكن البعيد
الضــباط الصــرب بإنتقــاء املســلمات   ا رجعنــا قــامذإحيــث ..…األمــر يقــف علــى ذلــك  

 ةغتصابنا وبكل وحشياالصرب ب  ورفاقه هبا اخلمر ويقوم الكالبلكبريهمىل حفلة إخذهن أو
 عـذراً ……سـالم واملسـلمني  إلا كثر من رجل وهم يسـبون أ ةحتى يتناوب على الفتاة املسلم
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نكـم سـتقومون مبعركـة كـبريه     أ  وقد مسعـت ةكمل لكم املأساأن أستطيع أخواني اجملاهدين ال إ
ن أمن هؤالء الصرب اجملرمني و ن تأخذوا حبقناأ باهلل وأسألكمفأناشدكم اهلل …على الصرب

  }…و.…،…بالثــأر لعرضــه و ن تريهمــوهم عــزة املســلم واخــذهأتنتقمــوا لنــا منــهم و

كيـف كـان وضـع املسـلمات      حـدى املسـلمات فبـاهلل علـيكم    إرسـلتها  أهذا مقطع من رسـالة  
  .ريـــــــــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــــــــاهلل املســـــــــــــــــــــــــــتعاناألخ

حتجاز ادخلوا يف بداية احلرب على مدينة سراييفوا وقاموا ب هنمأومن قصص هؤالء الصليبيني 
ربعـة مـن   أسـنه يف داخـل ملعـب رياضـي مغلـق ، دخـل        ٢٥  اىل سـن ١٥املسلمات من سن 

 والصـاله قـد   !!لـذي ينتظـرهن   املصـري ا املسـلمات مـن    الضباط الصرب والصالة تعج ببكـاء 
حـد الضـباط الصـرب    أالصـرب علـيهم لعنـة اهلل ، فصـاح      تألت مـن املسـلمات ومـن اجلنـود    ام

رحلـوا فلـيس لكـم مكـان هنـا      امـن هـذه الـبالد     سـنجتث االسـالم  ..…بصوت عال مرتفع 
حـدى املسـلمات مـن املـدرج     إخـذ  أقـام ب  ثـم …هذه بالد نصرانيه وستبقى لألبد كذلك …

املدرج واملسلمات ينظرن بأسى فقام  خرجها منأكثر أو أوكان معها طفل رضيع بعمر شهرين 
مام اجلنود الصـرب ومـن ثـم قـام     أاملسلمات و مام املئات من األسرىأهذ العلج بتعرية املسلمه 

 فبكـى الطفـل   ةغتصـاهبا بكـل وحشـي   اب  وقـام الضـابط اآلخـر كـذك    ةغتصاهبا بكـل وحشـي  اب
بع يده يف مججمـة الطفـل وقـام    بغمس اصا  من أمه احلليب فقام الضابط الصربيالرضيع طالباً

املـخ واألم تشـاهد والنسـاء األسـرى      بقطـع رأس الطفـل ورمـاه بكـل قـوه علـى األرض فـانتثر       
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ــاء    ــوى البكــــــــــــــــ ــن ســــــــــــــــ ــاهدن وال ميلكــــــــــــــــ   .…يشــــــــــــــــ

 فقئـا توقف على ذلـك بـل قـاموا بقطـع اثـداء هـذه األم املسـكينه بسـكني حـاده و          وليت األمر
 ىلإفالتفت هذا اجملرم الصربي …ة فارقت احليازف حتىنثنتني بالسكني وتركوها تالا عينهاأ

 حدأن يصورها أوهذه الواقعه استطاع .( … هكذاناملسلمات وقال هلن كلكن سنفعل بك

  )..البوســــنويني بكــــامريا فيــــديو وهــــي موجــــوده يف مركزجــــرائم احلــــرب يف ســــراييفو 

 ألم حتضر الطعامىل بيت من بيوت املسلمني فوجدوا اإهنم دخلوا ذات يوم أ يضاًأقصصهم  ومن

تبـدل   نأ ة وأمـروا األم املسـكين  اتقطيعهـ بلألب واالبن فقام الصرب بقتل األب واالبـن ومـن ثـم    
  .…فإنــــــــا هلل وإنــــــــا إليــــــــه راجعــــــــون وابنــــــــها االطعــــــــام بلحــــــــم زوجهــــــــ

 هنم ذات يوم يف قرية من قرى زافيدوفيتش دخلوا على بيت من بيوت املسلمنيأقصصهم  ومن

فسـكتت  . …غتصـابك   اقـوم ب  أو  أقتـل ابنتـك     أن  أما  إ الضابطقال هلا   بنتها ف أ و اًمأفوجدوا  
 ومـن فضـل اهلل سـقط هـذا    .. غتصاهبا وقتل طفلتـها  اهول املصيبه فقام العلج الكافر ب من

عليـه   ةسريا بيد اجملاهدين العرب بعد هذا احلادثة بعـام كامـل وتعرفـت األم املكلومـ    أالصربي 
  …سد اهلل أ حبقها أخذتف

ىل امـام املسـجد   إسيمزوفاتس قرب سراييفو وذهبـوا   هنم ذات يوم دخلوا قريةأ ومن قصصهم
سـرته  أوحـاولوا معـه فـأبى فقـاموا بقتلـه وقتـل كامـل         ن يبصـق علـى املصـحف فـأبى    أمـروه  أو



)١(البوسنه والهرسك............................................                      من قصص الشهداء العرب في                            

 24

  ..…ووضـــعوه زريبـــة للخنــــازير    ودفنـــوهم حتـــت املســـجد وحرقــــوا املســـجد    

ــو     ــدفني اللــذي يف قل ــان احلقــد ال ــاه يكفــي لبي ســالم إلالصــرب اجملــرمني علــى ا  بلعــل ماذكرن
سـالم ولكنـها حـرب    إلتعـاليم ا  ن البوسـنويني جلـهم يف بعـد عـن اهلل وعـن     أمـع العلـم   …هلـه أو

ــليبي ــد ةصـــــ ــبالد   أ تريـــــ ــن الـــــ ــلمه مـــــ ــاء املســـــ ــاث حتـــــــى األمســـــ   .…جتثـــــ

اجملـرمني   الء الصـرب ؤن حيـاكم هـ  أوعلى ضوء ذلك خرج بعض املنصـفني األوروبـيني وطـالبوا    
  .… ةالء اجملــرمني بــال حماكمــؤ متــر جــرائم هــأالحلكومــات املســلمه و مــن اوبضــغط ايضــاً

تكون يف البدايه  نأنشاء حماكمة جملرمي احلرب يف العامل على إجتمع جملس األمن الدويل وقرر أ
القــادة البوســنويني  ولكنــهم طــالبوا بــبعض..  واهلرســك ةحملاكمــة جمرمــي احلــرب يف البوســن

سـالميه وجهاديـه   إمـن روح   عداء اهلل وملا هلم ايضـا أملعارك ضد ثر يف اأاملسلمني ملا هلم من 
ــأدرجوا  ــلمني   أفـــــــــــــ ــادة املســـــــــــــ ــاء بعـــــــــــــــض القـــــــــــــ   …مســـــــــــــ

حـدهم  أ. …جمرمي احلرب الصرب والكروات فكانت املهزله بأم عينها مت القبض على بعض
مـام القضـاة والشـهود البوسـنويني الـذين جنـوا مـن        أ وةمـ كمام احملأوقف  وهو من القادة الصرب

 وبدأت فضـائح القائـد الصـربي وجرائمـه توثـق مباشـرة مـن        يديرهلذي كان ا سكر االعتقالمع
…  واليت منها ماذكرنا سابقا مما حيدث للمعتقلني يف املعـتقالت  ةواألدلة الثابت الشهود والوثائق

صدرت احملكمه حكمها بسجن هـذا القائـد الصـربي سـبع سـنوات      أدراسات وتشاور  وبعد
ــو ــة للعفـــــــــــ ــدهعنـــــــــــــد  قابلـــــــــــ   !!!!نصـــــــــــــف املـــــــــــ
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  …بــأربع ســنوات  عتقــال فحكــم عليــه لالوقائــد آخــر مــن الكــروات كــان يــدير معســكراً

كبري من املسلمني  وقائد صربي آخر حكم عليه بست سنوات وثبت عليه قتله وتعذيبه لعدد
  !!!!املعـــــــــتقلني حكـــــــــم عليـــــــــه بالســـــــــجن ملـــــــــدة ثـــــــــالث ســـــــــنوات   

ن الشــعوب املســلمه وامتصــاص لغضــب  فاملســأله كلــها جمــرد متثيــل وضــحك علــى ذقــو   إذاً
 .الباهلل العلي العظيمإوالحول والقوة  املسلمني
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 مشعل القحطاني

 الطلبة املتفوقني يف كلية الشريعه باألحساء ومن محلة العلم ومن الكريم  كتاب اهللحفظة من
ه اليت وضعها اهلل  أخالقه الفاضله ومسته العايل ووقاره العجيب وهيبتمن تتعجب ،الشرعي 

 يف االفغان ، كان ممن شارك إخوانه ة ترى نور الطاعه خيرج من وجهه بال مبالغرأيته إذا فيه
 الشهداء يف ضد الروس والشيوعيني هو وأخ له يكربه قتل هنالك رمحه اهلل وتقبله جهادهم

 حتى معيهاجلا  وواصل دراستهة مقتل أخيه رجع لوالدته يف مدينة اجلبيل يف الشرقيوبعد
 مباركه عائلة من وخطب فرتفض ةتوفيت والدته رمحها اهلل وكان يراودها بذهابه إىل البوسن
 إن شاء العني احلور من يزوجهن أوعقد على املرأه وحدد موعد الزواج ولكن اهلل يأبى اال 

ر  يتابع أخباوهو اجلهاد ترك مل يصرب على ةاهلل وبينما هو يف املستوى األخري يف اجلامع
 أن ميضي وأرادهـ ١٤١٥ لعاماجملاهدين هناك فحزم حقائبه مع دخول شهر رمضان املبارك 

 وهي زاغرب كرواتيا عاصمة إىلالشهر الكريم هنالك فوصل رمحه اهلل برفقة أحد اإلخوان 
 .ة مجيلأمرأة مع غريبهحيث سكن يف فندق هناك ثالثة أيام حدثت له فيها حادثة 

 هنالك أمرأة تعمل وكانت برفقته ندق ملدة ثالثة أيام مع األخ الذي كان أقام يف الفأنه حاصلها
 فبدأت حتاول نيقأ وشكله  كث اللحيهيف الفندق أعجبت بشخصه حيث كان وسيماً

 وكانت على لنفسها لتنتصر فأتتاغواءه وتتودد له ولكن اهلل عصمه منها حتى ثالث يوم 
نطلقت ا وتركها ، ووذهب أمثالك ك وعشرة منستقبال وقالت له لو أردتك لنفسي ألغويتالا
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 فيسر اهلل له الدخول ةالبوسن إىل للدخولستقل باصاً ا حتى مطار سبليت ثم ةرحلته بالطائر
وماتدري نفس بأي أرض ( فيهاألجل مع موعدإىل األرض اليت طاملا حلم بدخوهلا وكان على 

 دخل أرض جهاد؟ هل أنه صحيح هلفكانت سعادته عند دخوله التكاد توصف ) متوت
 كل ذلك نعم ،..و..و سريابط؟صحيح أنه سيقاتل أعداء اهلل الصرب؟ هل صحيح أنه 

 .صحيح

 يف منزل متوسط اجملاهدين مكان  منطقة ترافنيك والتحق باجملاهدين هناك وكاناىل ذهب
 اهلل كالغيث يعلم رمحه وبدأ الصربقرى صغريه وهبا عدة مساجد وهي على بعد قريب من 

 ومل ة حتى أحبه أهل القرية القرييف كان إذاصغار الفاحته والصالة ويعلم الكبار وهذا برناجمه ال
شاره وإذا صعد للجبهه يكون إل الغة الصادقه النيةيكن حاجز اللغه عائقا حيث تكفي مع 

 . من الدعوة إىل اهلل وتبليغ رسالته ممكن قدر أكربأكثر اختالطه مع البوسنويني ليوصل 

 حيث صاح املنادي ياخيل اهلل املبارك رمضان  الوضع هكذا حتى آخر شهربه رواستم
 ركيبا

 على قمة مرتفعة شاهقه اسرتاتيجيه مسيطر وهي ةالشهري  عملية جبل فالشيجأتت حيث
 فقد ة فأعد اجملاهدون لتلك املعركة الفاصلمنها بالقذائف املسلمنيعليها الصرب ولكم آذوا 

 أراضي الصرب حبدود ثالثة كيلو مرتات كما كان داخل جملاهدونا كانت اخلطه أن يتسلل
مدادات عن الصرب ويقتحم اجليش اجلبل  ثم قطع االومن فيها يتحدث بذلك من شارك
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 .بكامله 

 وقال له لقد رأيت يف منامي أنين أقتل ة أبوعبداهلل مع أحد األخوحتدث بيومني العمليه قبل
نا وأقتل فبشره األخ بالشهادة على ظاهرها فما برح  وتأتيين رصاصتان هالصرب من اثنني
  .ا هلا وأمره بكتمان الرؤي لسنا أهالًاملستعان اهلل يردد

 الفجر وهم يصعدون اجلبال حتى قرب خروج حتى وتسللوا  اهلل حنو املعركهأسود حترك
اجملاهدين  تبدأ بعد املعركه فأمر القائد مجيع ومل الطريق من نيالفجر وكان اجملاهدون منهك

 على عدوهم إال هو مل يفطر واستأذن بذلك األمري فأذن له، ليتقووا اجملاهدون باالفطار فأفطر
 مع طلوع الفجر واستبسل أخونا يف املعركه وتقدم الركب هو ة وقويشديدة ةاملعرك بدأت
 من الصرب املذعورين وتواجهوا وجهاً لوجه فأطلق ة فخرج جمموعاجملاهدين من انوأثن
 فقتل اثنني منهم واتته طلقتان يف حنره وحتققت رؤياه وسقط جتاههم ةرشاش عبداهللأبو

 معه جرحى بني الصرب وباقي اجملاهدين خلفهم بأمتار ولكنهم كانا لذانال اناألخو
 لوقوعهم بني الصرب فأراد الصرب أخذهم كأسرى فدعى اهلل اجلرحى نقاذا اليستطيعون

 حتى نزل ةال ثواني معدودإيااهلل وماهي ...يااهلل..  يااهللحبراره اجلرحى االخوهحد أ
 ان يقرتبوا من األخوه وأنقذوهم وفر الصرب مذعورين اجملاهدون ستطاعا كثيفضباب 
 خائبني ،

 وجهه  وهو صائم مل يفطر وارتسمت علىةعبداهلل الشرقي قد فارق احلياا أبنااأخ ووجدوا
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 قربه خرجت منه وحفروا ةللقري إخوانهزله ثم ملا أن. ة بل هي آية عريضه عجيبابتسامة
 .رائحة املسك اليت يشهد هبا كل من حضر دفنه 

 اجملاهدين  الشرقي ذلك احلافظ التقي الورع املتواضع وكثر اهلل من امثالباعبداهللأ اهلل فرحم
  .ةاملسلم االمة يف الصاحلني
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 فهد القحطاني

 عليهاء اهلل نسوق حديث الرسول صلى اهلل  شإن  عن هذا اجملاهد الشهيداحلديث بداية يف
 أهل بعمل اليبقى بينه وبينها إال ذراع فيعمل حتى إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار( وسلم 

 عليهأوكما قال صلوات ربي وسالمه )  اجلنهيدخل اجلنه فيسبق عليه الكتاب فيموت ثم
 ةكبري وكانت جاهليته ةي يف املنطقة الشرقةشاحن أخونا أبودجانه رمحه اهلل كان سائق

 وكان يف ةمحول بينما كان ذاهبا للبحرين ليوصل األيام  ويف يوم منةومسعته هبذا األمر مشهور
حنرفت به الشاحنه وأنزلقت من على ا يتعاطاها اليت كان املؤثرات وضع شبه فاقد العقل من

أغمي عليه يف هذه  ومل تسقط على البحر وبالسياج سلم بأن تعلقت اهلل  البحرين ولكنجسر
 من ان كان أثنهـ١٤١٤ يف هنايته اوبداية عامهـ١٤١٣ اهلل وكان هذا عام قدارأ  ومناالثناء

 ليست ةا شاحني وبينما هم على اجلسر رأالبحرين عن طريق ة للبوسنالذهاب نا يريدخوهإلا
 هاأخرجو حيث كان جاراً ألحد األخوه فنزال اصاحبهمه ا ووجدال ونزافوقف ا عليهمبغريبة

 بدأ ثمغتسال والوضوء وبعد ذلك صلى اله بارا أمأفاق به للشرقيه وملا وذهبا ةمن الشاحن
 الذي فامحداهلل مت لكانت ميتتك على معصيه بل كبريه أنكن له لو  ويقوالنهايناصح اناألخو

 دجانه يف قلبه ثم ذهبا وسافرا فأخذ أبو اكلماهتم خيتم لك عليها ووقعت ومل جناك منها
 إليه وكلما رأوه يف موقف للشاحنات ذهبوا الفاسدينعتزل أصحابه ا ونفسه اسبحي

 ذلك املنظر وظنوه يتخفى بذلك من جهة رفاقه ويتلوه فلم يصدق باملصحف ووجدوه منفرداً
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 فذهب ةه من السفر للمنطقة الشرقيا أنقذلذينا ان أشهر ورجع األخوعدة  ومرت،ةحكومي
 قد خرجت ة ومل يعرفه األخ؟ حيث اللحيةحبراروسلم عليه  الباب عليه  وطرقا أحدمهإىل

 األخ أميا فرح بذلك املنظر اجلميل ففرح من وجهه فعرفه بنفسه يشع  قصر والنوروالثوب
 وفضل الشهداء واجملاهدين والرباط ةوالبوسن االسئله عن اجلهاد وبدأت  املنزلوأدخله

نا قد بلغت السادسة أ يف سبيل اهلل واجلهاد هو ة أقرب طريق للجنإذاً فقال.. و..و..و
ن يوجد  أرافقك للجهاد؟؟ فقال األخ االأن ومعاصي سألتك باهلل ذنوب  وكليوالثالثني
 ينتظرون أن يفتح الطريق أما يف واألخوه من السهل الدخول وليس ة البوسنعلىحصار 
نساء والفنت مااليطيق  واخلمور والباملعاصي يئة هاتني الدولتني ملتاوكل  أو سلوفينياكرواتيا
 كامله وأخذ األخ مبحاولة إقناعه ولكن دون سنةنتظرت ا سأذهب ولو فقال  عليه بشرالصرب

 فتنة مدينة ساحلية من أكثر املناطق يف أوروبا ويف أبودجانه لكرواتيا ذهب  ، وفعالًجدوى
  معة احلدوديةيالساحل  فمع إصراره وصل لتلك املدينهبعد حديث اإللتزام وأبودجانه ومجالًا

  قرابة ستة أشهر يرتقب الطريق وكانتركي واهلرسك ومكث يف بيت صغري هو وأخ البوسنه

  الدعاة هناك حتى أتته البشرى بفتحاألخوة وقته صالة وعبادة وتعلم أمور الدين من كل

  بدخوهلا اجملاهدون وتوجه إىل كتيبةحلم التى طاملا ة فذهب ودخل إىل البوسنالطريق

  وكانت هناك معركة قرب قرية شرييشاواستعد يف زينيتسا وتدرب هناك وأعد هديناجملا

  وختندقالعمليه يف جهاده وفتح اهلل على اجملاهدين يف هذه له وكانت أول معركة فدخلها
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 قوىأ  عمليةتتأ شرف الرباط يف سبيل اهلل وبعدها بشهرين ونال يف تلكم اجلبهه اجملاهدون
  قالفا ايضا يف نفس املنطقهكوفيسيكرب وهي عملية أو

 ميتاز رمحه اهلل بقلب كان وكذلك شجاعته فقد التوصف  سعادتهوكانت هبا وشارك
 يعرفها كل من رافقه رمحه اهلل وبعد عجيبني وإيثار وحمبة جتدها  قلماخنوةاليعرف اخلوف وبه 

 وعمل ةويتي اإلسالمي الكالرتاثحياء إ مع مجعية ذهب  ..هـ١٤١٤ يف عام العملياتتلك 
 ببوسنوية من أصل داغستاني وكان رمحه وتزوج هناك فرتة  ومكثترافنيكمعهم يف مدينة 

 هابه مجيع الفساق هبا بل وصل صيته إىل حتى ة يف تلك املديناملنكر  شديدا يف إنكاراهلل
 ، ة منهم جيرؤ باملرور يف مكان به أبودجانأحد اجملاوره فلم يكن فيتز  يف منطقةالكروات

 أحبته وخصوصاً الكبار واالطفال حتى البوسنويني الليل بالنهار خلدمة واصل  ذلكمقابلو
  هناكاأللسن حديث واصبح ة وإجادته للغة البوسنياملرحه اجلم وروحه بتواضعه املدينه

  بوجودوأخربوه معهم يف ترافنيك ويقضي حوائجهم ويرابط للمجاهدين ومع ذلك يذهب باخلري

  يف منتصف الطريق حيث اليستطيعيرجع) ةمعرك(تعد وكان يف كل عمليه فاسة قريبعمليات

 الثانيه  الفرته األخريه حتى أتت عملية فالشيجيف ألنه مصاب مبرض الربو وزاد عليه املواصله
 !! عادته  األخوة املشي حنو العدو وكان على غريمعهـ وواصل ١٤١٥ من عام ةيف ليلة عرف

 وبدأت ليالً  وكان وقت العمليه الساعة الثانية عشرلشئينظر هادئاً وكثري التلفت وكأنه 
 الصرب ومعه حنو وتقدم) قذيفه حمموله( ومعه سالح الزوليا بودجانهأاملعركه وتقدم الليث 
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 يستعد  مقابل للخندق بأقل من عشرة أمتار وهوأصبحمصطفى البوسنوي حتى / األخ
 خرج من فمه مثل النور وتأكد األخ شهيداً وفسقطلضرب الصرب فأتته طلقات يف حنره 

 اجملاهدون وهو اليكاد نسحباو من مقتله وذهب وتركه حيث شدة القصف مصطفى
ي  من مقتل أببالتأكدن أمر األمري و اجملاهدمسعدجانه فلما ي  أبخله على البكاء ميشي من

 سحبها  أسود اهلل ليتأكدوا وفعال قتل ولكن جثته قدمن ان جثته فذهب أثنوأحضار ةدجان
 باجليشتصل الصليب األمحر ا أكثر من شهرين ثم الصرب ومكثت جثته عند عندهم الصرب
 ومن ضمن اجلثث جثة عربي فأخرب اجليش للجثث بطلب الصرب تبادال خيربه البوسين

 فوجدنا ، يقول األمري ذهبنا للمشرحه اجملاهدين ومعه عدد من األمري  ذهب واجملاهدين
 نفسي فدخلت غاصباً ة كريهه ومنبعثه بشدوروائحها) يوم أو أقل ا هل(اجلثث حديثة القتل

 أنا واألخوه وأخرجناه فحملته -  عرب   - مكتوب عليه نعشا بني اجلثث حتى وجدت
 اجلثث ومن ضمنها هذه سحاب وأخربنا اجليش أن به  بكيس نايلونمغطاةفإذا اجلثه 

 أخونا من القرب وفتحت بنفسي فقربنالعراء  مرمية يف ابل  لألمواتثالجةجثةالعربي مل تكن يف 
 كيف تكون حالته بعد ةاإلخو تدور برأسي ورأس اخلواطر  الرأس وكانتجهةالسحاب من 

؟؟ بدأت بفتح .أم؟؟؟؟؟؟أم مالحمه؟؟ تغريت  أمالدود؟؟شهرين ونصف هل أكله 
به اليت  املهيوحليته وجهه كأنه القمر فإذا  من املفاجأهيرجتفانالسحاب ويدي وجسمي 

  كرائحةورائحة مل يتغري... هو.. يكسوها البياض وجسمه هو
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 …ن و على ذلك ثم األخوه احلاضريشهد واهلل احلناء

  .رائحته مل يتغري منه شيء حتى ونصف ناشهرله 

 عمرها وهي اآلن يف السادسة من ة واهلدايالصالح )ةنور( بنتها األسد ورزق ذلك اهلل فرحم
 الصاحلني أمثال ووداعا ياأبادجانه وأكثر اهلل من توزال  يف مدينةةمع والدهتا يف البوسن

 .اجملاهدين
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 عبدالعزيز الحربي

 عن اجلبل األشم والطود الشامخ يكتب لتحتار واحلروف لتختلف حني يقف مثلي األنامل إن
  احلربي؟؟ اجلهاد يف البوسنه واهلرسك أبوعمر أرضوالعلم يف 

 صاحب القلب الطاهر واحملبة إلخوانه ألنه اً كان أو بوسنوياً كل لسان عربي علىسريته
 وحيبونهو جماهد وآخر كلهم أحبهم أ وبوسنوي عربي خلدمتهم واإليثار هلم اليفرق بني والتفاني

 الرجال يف افغانستان تلك البالد اليت صنعت اجلهادويودهم ويودونه كان ممن شارك إخوانه 
ثروا يف بالد البلقان أ اهلل الذين رمحهمثابت ووحي الدين املصريني ي  وأبهللبا أمثال املعتز

 بعد أن مت فتح كابل وبدأت املعارك بني أحدا وإخالصهم وال نزكي على اهلل ة العسكريخبربهتم
 اجلمر يريد من حيث مكث عند أهله وهو يتقلب على أحر ةالسعودي اىل ذهب   األفغان

هـ اىل ١٤١٤ ، وكانت رحلته يف عام ة ونيل شرف الشهادهناكهاد الذهاب للمشاركة يف اجل
 وبني بينهم على أشده يف ذلك الوقت واملعارك الكرواتيبالد البلقان حيث كان احلصار 

 هو حمطة الرتانزيت للمواصلة إىل زاغرب فنزل حيثاملسلمني مشتعله فذهب إىل إيطاليا 
 ةالرحل اليلفتوا األنتباه إىل أن حيني موعد لكي وأحد رفاقه إىل ايطاليا وخرجوا من املطار

 يسألون خذواأو خارج املطار ة فأوقفتهم الشرطوهوميلكها ةوصاحب أبوعمر الميلك التأشري
 وتركت صاحبه ة فأخذت الشرطة إال بلغة اإلشارخياطبهمعمر عن التأشريه واليعرف ابأ
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 أين أخذوه؟ فلما تبقى وإىل  صاحبه؟سريجععمر الذي جن جنونه كيف وأين ومتى اأب
 وال يعلم ما يقول ملن يسأله صاحبه ذهب األخ للمطار حزيناً على فراق القليل ةعلى الرحل

 ة قد قطعوا له تذكرصاحبهمره وبينما هو يتأمل حبزن إذ وجد أ ماذا صار أوين هو أعنه 
م اهلل ذلك  فرحصاحبه واياه فأخذ بالبكاء من الفرحة ملقابلة هوخرى وتقابل أعلى رحلة 

 زاغرب ومكث هبا قرابة الشهرين ينتظر اىل حنو بوابة االقالع متجهني فانطلقاالقلب الرقيق  
 حبهأو والتحق بكتيبة اجملاهدين العرب ةالبوسنن يفتح حتى كتب اهلل له الدخول اىل أ الطريق

 اركشيو  يسهر على راحة املرضى واجلرحىحيثخوانه األنصار إن قبل واخوانه البوسنوي
 اليت وهبها اهلل اياه حتى أن أمري الدعابة يف مهومهم ويسري عن اجملاهدين بروح املهمومني

  .  للفراغ الذي يرتكه بني األخواناًنادر اكان يسمح له أن يغادر اجلبهه اىل مةاجلبه

 ينتظر األذان لكي يفطر شرييشا يوم األثنني وهو جالس يف مسجد جبهة صائماً ذات مره كان 
 صحن التمر يدعون حولمتحلقني وكانوا ن من األخوه ا رمحه اهلل وأثنالنجديوأبو زياد هو 

 هبا متوين، وموقع باخلارج ة أحد األخوه اجملاهدين يقود سياروكاناهلل وينتظرون األذان 
 اجلو ممطراً وكانخ بسيارته  منخفض يف األرض فلما نزل األمنزل يف معسكر اجملاهدين

 واملسجد مبين من خشب هش فاخرتقت جدار ةبسرعو املسجد تزحلقت سيارته حن
 فالتفت ة بصوت مرعب وسرعة مذهلالسياره فدخلت ة والناس يف هدوء وطمأنيناملسجد
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 فأغمي عليه فلما أفاق قال حتتها تضرب كتفه واالخوة الصيام ة مقدمة السيارفإذاأبوعمر 
 صائم مرابط يف سبيله ناأوى اهلل  فاستبشرت بأنين كنت صائما أللقضربتينضننتها قذيفه 
  ... يلأولكن اهلل مل يش

 أنا مل آت هنا إال ألصاب هنا يقول كلما تراوده األفكار بالرجوع إىل أهله وكان األيام مرت 
 ةعمر املرحي  بقصص أبحافلةمرت األيام ) وكان يؤشر على رأسه(  من هنااجلنةوأدخل 

 شديداً حتى ألزم رفضاًان رمحه اهلل يرفض األماره  وإقدامه وكوشجاعتهومقالبه مع إخوانه 
  هبا يف عملية

هـ وحترك مبجموعته حنو ١٤١٦ لعام صفر على جمموعة معه يف شهر  فكان امريالكرامه
 هلم يف تلك الليله حسب اجملاهدين وكان الصرب على علم بقدوم ة ثقة وشجاعبكلالصرب 

بوعمر احلربي رمحه اهلل أ فأمر مستعدين افكانو ة أتتهم من قوات األمم املتحدةخباريإ
 فكان الصرب ميشطون بشكل أعمى بقليل بالتوقف وتقدم قبل بداية املعركة اجملاهدين
 اهلل وكان قد حادث والدته رمحه رصاصات يف صدره وقع بعدها مقتوالً أبوعمرفأصابت 

 سنة ونصف مل ماألن هل يرجعنه ثم يا لريانه أن ينزل هلما يستعطفا وكاناهللووالده حفظهما 
 أريد الزواج ة العروسيل وقال جهزا ا بعد هذه املعركه سريجع إليهمأنه ا خالهلا فأخربمهيانهير

عمر احلربي ا أباهللن شاء اهلل فرحم إ من نوع آخر اً له زواجأختارفور رجوعي ولكن اهلل 
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 له ماذا حدث فقاله  أحد اإلخوه األفاضل يف رؤيا بعد مقتلورآهوتقبله يف عداد الشهداء 
 عن وجهي الرتاب متسح ا اثنتني من أمجل النساء أحدامهرأيتبوعمر أ فقال ؟لك بعد مقتلك

  ....... يا أباعمرالختفوتقول يل الختف ياأباعمر 

 اًأحد وال نزكي على اهلل  والديك الصاحلنيَماهلِواىل جنات اخللد إن شاء اهلل إ أباعمر فوداعا
 . الصرب والسلوان
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 الشهراني أبو همام

 نشأ على طاعة ة سكان مدينة مخيس مشيط يف جنوب اململكة العربيه السعوديمن شاب
 من صغر سنه وهو يف حلقات حتفيظ القرآن الكريم يغلب عليه طابع اهلدوء أنهاهلل حيث 
 بدأت  وصفاء القلب الذي متيز به عن غريه ،ة اجلانب والبساطة املطلقولنيوالتواضع 
 وهو يف العشرين من عمره فكان يتابع أخبار إخوانه بكل أمل وحسره وكان ةالبوسنأحداث 

ن ستطاعته وبينما هو ذات يوم جالس مع أحد أصحابه يتبادالا يقدم هلم أي شئ بأنيتمنى 
 وفعال عقدا هناك تك البالد يف يف اجلهاد  املشاركة ورغبتهم يف  ة احلزن جتاه البوسنمشاعر

حتى وجدا الطريق  البالدول كيف الوص ويتتبعون األخبار ويتابعان ن م وأخذا يسأالالعز
 فرجعا بكل ايدخلومه ومل اولكن الكروات ردومهوذهبا إىل كرواتيا حيث طريق الدخول 

 الدخول إىل ا هلماهلل بعد فرته حتى كتب ة تفيض من الدمع ثم أعادا الكراحسره وأعينهم
 إىل كتيبة الثالثههـ وصل الرفاق ١٤١٥ادى اآلخره من عام  يف هناية شهر مجةالبوسن

 وبعد ذلك وتدربااجملاهدين وكانوا على مستوى عال من اخللق والدين وذهبا للمعسكر 
 حلظه وكان حريصاً على كل وكان األخ أبومهام رمحه اهلل يتمنى الشهادة يف ةذهبا إىل اجلبه

 وصاحب قيام ليل نافلةه اهلل صاحب صوم أن يتم حفظه للقرآن ومراجعته له وكان رمح
 معركة من أكرب فوقعت .. هـ١٤١٥ومكث مرابطاً قرابة الستة اشهر حتى أتى صيف عام 

 حيث حدثت معركة الفتح اهلل واليت ذاع صيت اجملاهدين فيها بني أعداء ةاملعارك يف البوسن
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 ةمه واسرتاتيجي مهقمممسها حيث كان الصرب مسيطرين على ااملبني وهي واهلل على 
 حيث جرب من اسرتدادهاومتحصنني فيها أشد حتصني وفقد اجليش البوسنوي األمل يف 

 على أن املنطقة اليفتحها البوسنويونقبل فمين بأعظم اخلسائر يف األرواح وبعدها أمجع القادة 
إىل  من كتيبة اجملاهدين أن تذهب وطلبواإال سالح الطريان الذي الميلكه اجليش البوسنوي 

 ومكثوا يرابطون هبا قرابة الثمانية أشهر حنوهااملنطقه وحتاول فتحها وفعال توجه األسود 
 لكل جمموعة قصص ولكل جمموعه شهداء وكانتحتى أتى يوم املعركه وقسمت اجملموعات 

 كانت العمليه بعد الفجر وكان الوقت الفلسطيينفكان أبومهام رمحه اهلل مع جمموعة أبوسعد 
لذي به الصرب وبدأت املعركه  أن منيز اخلندق انستطعاً ويقول أحد اجملاهدين مل مظلماً جد

 من قتل من الصرب ولكن هذا اخلندق استعصى علينا فقتلفكنا نرمي بالقنابل اليدويه 
 أحد الصرب مل ميت فلما تقدمنا حنوه هرب الصربي أن حيث ةحيث ظل يقاوم لفرتة كبري

 بني مخسة من  من الربيطاني رمحه اهلل وهرب الصربيالغريباأبوأتى من خلف اخلندق فقتل 
 خوف الصربي وهلعهثم  يريد التقدم ولكن عناية اهلل ورمحته األمرياجملاهدين وكانوا يظنونه 

 وكان باستطاعته قتلهم فتبعه أحد اجملاهدين حتى أكرمه اهلل اخلمسه مل يستطع أن يقتل جعله
من القصص العجيبه  وخوهإل فقتله أحد ااً متوارياً جرحياً ووجدوا صربياألخوهبقتله وتقدم 

قتحم اثنني من الصرب وهو يكرب فلما اقتحم على خندق به ا الفلسطيين سعداأبأن األمري 
 تعطل سالحه الكالشن ومل خترج ا وأراد أن يطلق عليهما وجهاً لوجه معهموأصبح اعليهم
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 مبؤخرة الكالشن على وجه الصربي  فانقض األسد أبوسعد على الصربيواحدهمنه طلقة 
 فأطلق عليه فتفاداها فأصابت يده واذا بأحد اجملاهدين من أرض اليمن اآلخروأتى الصربي 

.... سعدا فيطلق على الصرب بسالح البيكا فأرداهم قتلى وسلم اهلل أبللموقفينتبه 
 قمم وكان تقدمنا بعد سقوط اخلنادق حنو قميت اجلبلني حيث كانت ثالث....... املهم

  ....ثنان من األخوه وجرح الكثريا قليل حيث قتل منا األخوهعدد 

 مبيتخوه القدامى فنزل هو وأبومهام رمحه اهلل حنو خندق إل إىل أحد اة فآلت اإلماراألمري ومنهم
 الصرب علىن اللصرب كبري وبه عدد كبري من الصرب فحاصر القائد وأبومهام اخلندق وأخذا يطلق

 ان يلقي نظره األمريتى أبومهام وطلب من أشناهتم حتى هرب الصرب من اخلندق وبعد ذلك بنريان كال
 األمري حنن عددنا قليل واملنطقه فقالعبداهلل الشباني وصفي الدين اليمين والغريب ي على الشهداء أب
وقبلهم  عليهم نظرة بشرط السرعه فذهب وألقى فوافق  أبومهام فال تذهب فأحل عليه ةحتتاج للحراس

 ويرجع فرفض األمري فرجع نظرهبوسليمان احلضرمي من األمري ان يلقي أورجع فلما رجع طلب األخ 
 املين فأصابته يف بطنه حاطب بالقرب من األخ ة قذيفخوه إىل خنادق حراساهتم فسقطتاإل

سليمان فقتال ي مهام وأبي  أببنيخرى أ حتى سقطت قذيفة ةفقتل رمحه اهلل وماهي إال دقيق
 وال بو سليمان من حفظة كتاب اهللأ وكانالشهداء يف سبيله على الفور رمحهما اهلل وتقبلهما من 

 ....خالقه ودينه عن أخيه أبي مهام رمحهما اهلل مجيعا أ يف خيتلف
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 أبومعاذ الكويتي ..عادل الغانم

א  אא

   

 رجاالت هذه األمه واليت قلما جتود مبثله نساء هذا الزمان من مواليد الكويت تربى من رجل
ن ييسر اهلل له أ وحب التحدي فكانت له صوالت وجوالت قبل ة على روح املغامروعاش
 وكان ممن يشار له بالبنان يف الكويت حيث أنه كان من أشهر العدائني وأحرز ةاهلدايطريق 
 والكرامة حتى وجد ضالته يف ة هداه اهلل عز وجل ونفسه تتوق للعزةكذا بطول للكويت
 شرف ونيل يف سبيل اهلل فعقد العزم على السفر إىل بالد األفغان لنصرة املسلمني هناك اجلهاد

 أصبح قائداً حتىخوانه اجملاهدين إستشهاد وفعالً وصل هنالك وكان مميزاً من بني اجلهاد واال
 وكانت له صوالت بالسننياهدين ، مكث رمحه اهلل فرتة طويله يف أفغانستان من قادة اجمل

 فسمع أن قائداً روسياً فغاناأل كان يف منطقة يقوم حبراستها مع ةوجوالت ومن قصصه البطولي
 ونزل ةسرياً وفعالً رسم اخلطأ به يأتي يف اجلبهة اليت تواجهه من أعداء اهلل فعزم أن اًموجود

 مل يرد اهلل أن يؤسر ذلك القائد ولكنحتى وصل اليهم دون أن يشعروا به باجتاه العدو 
ا يف ي حتت وابل النريان حتى احتمعافرتاجالروسي وانكشف أمر أبي معاذ واألخ الذي معه 

نتظار فأراد أبي معاذ أن يرى  االوطالن بالبحث عنهم وبيت طني مهجور وبدأالشيوعيي
 وجهه بوجه الشيوعي فقتله فانفضح فإذامن النافذه األحوال باخلارج وأخرج طرف عينه 



)١(البوسنه والهرسك............................................                      من قصص الشهداء العرب في                            

 44

 ،بي معاذأ اجملاهد الذي مع األخ من كل حدب وصوب حتى قتل ا وبدأوا يقصفوهنماامرمه
 اهلل وعاد إىل اجملاهدين وكان وجناه معاذ وخرج من البيت وومت تبادل إطالق النار وزحف أب

 معه يف الرتصد ومباغتة الشيوعيني بكر مباشرةرمحه اهلل يدرب اجملاهدين اجلدد بإنزاهلم 
 من كان هناك ، بعد سنوات حافلة يعرفها وما زالت قصص شجاعته ومغامراته ،وفر

 فسمع بذلك رمحه اهلل فرجع الكويتعتدى العراق على دولة ابالبطوالت والتضحيات 
ألهلها  حتى رجعت الكويت ةاملشهورمباشرة إىل الكويت للدفاع عن بلده وكانت له القصص 

 اجلهل وليزداد معرفة مبسائل منفمرض رمحه اهلل فعكف على كتب أهل العلم حيصن نفسه 
 العامل وجمازر الصرب أحداثاجلهاد وكان وقتها أحداث البوسنه واهلرسك قد غطت على 

 جيعل للقعود والتنعم جماال ملغتصاب الكالب للمسلمات ا مل تفارق خميلة كل مسلم وةاملروع
 فرأى أطفال البوسنه ورجاهلم العمره وأخذ غفوة بعد ة ليأخذ عمرةاهلل إىل مكفذهب رمحه 

 وانطلق هنالك يف ة هناك فأعد العدبالذهاب اًمسه فاستيقظ وبدأيفكر تفكري جدياينادونه ب
 لينقل الصوره وجيمع التربعات للكويتخوانه بعض العمليات ثم رجع إ وشارك هـ١٤١٣عام 

 ويف ذات يوم قال له أحد ، مايستطيعومجع شعلة متقده رمحه اهلل وفعالً رجع للكويت وكان
 كبار جتار الكويت فقال له إذا وصلت منمسه وكان ا قال نعم أعرف اًالكويتيني اتعرف فالن

 قال حاول ولكنه هو هو من  إليهإليه فسيكفيك عن طلب التربعات فقال كيف أصل 
 وحاول حتى وصل إليه وقال ممكن أتكلم  التربعات ، وفعلًا ذهب وحاولأمر يف سيكفيك
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 فقال التاجر له هيا بسرعه فأخربه عن أحوال املسلمني هناك وما شاهده أرجوكمعك حلظه 
  من ومصائبمن أهوال 

  الشيوخ واألطفال قتل 

  النساء غتصاباو

  والقتل 

ر حتقاارد التاجر أن بصق بوجهه بكل كان فكانت املفاجأه ..و...و...و.. والتشريد
 فرد عليه بلطف وقال أبومعاذ رمحه اهلل هذه البصقة اليت ولبوسنوييكوقال لست متفرغاً لك 

خواننا هناك؟ فأثرت هذه الكلمه يف نفس التاجر وقال إ ماذا ستعطي ولكنيف وجهي يل أنا 
 يف هناية هـ١٤١٤ البوسنه يف عام  إىل اهللرمحه  رجع...   ما تريدواطلبله ساحمين 
 رجع أتت ى اجملاهدين وكان مدرباً هبا حتبكتيبةواتي على البوسنه والتحق احلصار الكر

 وانتقل اجملاهدون إىل ة وكان أمرياً على جمموعاهللمعركة فيسيكو قالفا فاحتاجوا له رمحه 
 قد كثر ألن احلصار الكرواتي قد زال فكان رمحه اجملاهدينجبهة زافيدوفيتش وكان عدد 

 يقف ة الثالث هناك وكان رمحه اهلل إذا خرج مبجموعته للحراسالقمماهلل أمرياً على قمة من 
حتساب  املتعبني ويبث يف نفوسهم روح اال اجملاهدين ويريحيتفقدبعد كل مسافة قصريه 
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 لريتاحوا من ة خالل تلك األيام واحناز اجملاهدون إىل مدرسة يف املدينبغزارةوهكذا نزل الثلج 
مارة العرب أ خالل هذه الفرته أمره اجملاهدون على ،لصرب وصادفت هدنة مع االثلجمشقة 

و أبتسامة بشوشه يتميز هبا عن غريه دون تكلف ا وة ملا يتمتع به من أخالق فاضلالكتيبهيف 
 للمجاهدينل الرؤى فكان رمحه اهلل كاألم و وكان شجاعاً مقداماً حليماً متواضعاً ويؤتصنع

 قبلن و على راحة هذا حتى أحبه البوسنوييواسي هذا ويعود هذا وينصح هذا ويسهر
 وتقسمتاألنصار اجملاهدين ومتلك حبه قلوب الشباب اجملاهد حتى أتت معركة الفتح املبني 

 املعركه يوجه فكان ةاجملموعات ونادى املنادي ياخيل هلل اركيب وتدافع األبطال وبدأت املعرك
  وسالحه معلق على كتفه األشم كاجلبل وهو واقف

 متر من بني يديه ومن فوقه وهو والقذائفيوجهه اجملاهدين ويتابعهم حبرص والرصاصات  وهو 
 والثبات انتهت املعركة بنصر ة الشجاعأعطاهالينثين يتابع اجملاهدين ويوجههم فسبحان من 

 وكان ةىل املدينإبومعاذ رمحه اهلل أ نزل خرىأجلند الرمحن وبعدها بشهر كان هنالك معركة 
 فيزة يف الكويت وقرب زواجه ولكنه أجله حلني هلا واستصدر ةلزواج من بوسنويعازما على ا

  . ..... حيرس ويتابعللجبههنتهاء العملية الثانيه ثم رجع ا

 العالء اليمين رمحه اهلل وأحد اجملاهدين من اجلبهة سرياً و يوم هو وأبذات نزل           
 اهلل وإذا بقربين حمفورين رمحهم والبوسنويني   وتوقفا عند مقربة الشهداء العرباألقدامعلى 
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 أبوالعالء اليمين وهو من حفظة كتاب اهلل الذي سيوضع يف هذا القرب فقالهبما ماء كثري 
 وبعد ، فقال أبومعاذ املهم نقتل ويتقبلنا اهلل والمشكلة بعد ذلك يف الدفناملياهمسكني ستغمره 

  ...عندمهاذين كانا يتحدثان لك القربين ال معاذ يف ذانو وأبء دفن أبي العالاملعركة

 معركة الكرامه واستعد اجملاهدون هلا أميا استعداد وبدأت املعركه وانتصر موعد قرتبا
نقلب الصرب بغيظهم خاسرين مهزومني وبدأت عملية تثبيت اخلط وانتصف النهار ا وجنداهلل

لى قمة جبل فإذا بصربي لئيم  حتى صعد عوحفرها سري اخلنادق يتابع معاذ رمحه اهلل  ووأب
 سقط على أثرها شهيداً حنسبه كذلك والنزكي بطلقاتمعاذ رمحه اهلل اجبان قد اقتنص أب

 رمحه اهلل بأن فقدت األمه أحد رجاالهتا املخلصني مبقتلهحدا وكانت الفاجعة أعلى اهلل 
ين املتمكنني  وفقد اجملاهدون أحد قادهتم النادرة الربربنائهاأوفقدت أرض الكويت أحد 

 وأسكنه فسيح جناته وكان يف وصيته بأن ترك ماميلكه يف الكويت الكوييتفرحم اهلل أبامعاذ 
املاده فانظر كيف مل ينس إخوانه وانظر رمحك  فقري لصديق له يف الكويتالعسلوهو حمل لبيع 

 ...... فوداعاً يا عادللوفائهاهلل 
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 أبوزيد الهاجري القطري

ب يف ريعان شبابه ووردة يف مقتبل العمر من أهايل قطر ومن سكان مدينة  القطري شازيد بوأ
 عمر وعندما بلغ ة اليت اجنبت ذلك األسد ، والده يعمل باجليش القطري برتبة رفيعةالدوح

 يف االبنستطاع األب أن يلحق ابنه الرابعة عشر عاما بدأ األب بأخذ أبنه معه للجيش وا
 يف تلك الفرته وكانت سنه حتى بلغ عمره سبعة عشر عاما  اجليش فتعلم مايستطيع ويناسب
قضت مضاجع األخيار ومن كان أ على كل األخبار وغطتأحداث البوسنه واهلرسك قد 

 أو املال املدرار وأخذ أبوزيد يتتبع األخبار بالنفسخوانه هناك إبه خري هب وطار لنصرة 
دموا أنفسهم لنصرة ورفع شأن دينهم  أن يكون ممن قتراودهوكيف يستطيع نصرهتم واألفكار 

محد وأبومصعب أ اهلل بأربعة من شباب قطر األخيار هم أبووفقهعلى دمائهم واشالئهم حتى 
خواهنم هناك علهم ان يلحقوا بركب إ ومناصرة ة إىل البوسنالذهابوأبو معاذ وكانوا ينوون 

 مجيعاً ، وفعالً حترك خالد القطري رمحهم اهللي  القطري وأبمعاذ يصاحل القطري وأبي أب
وتركوا الدنيا بزخارفها وزينتها ..  اهلل وواجهوا املشاق واملتاعبرمحهاألبطال ومعهم أبوزيد 

   وميموا يطلبون الشهادةظهورهموهبرجها خلف 

 أشهر اضطر رفاق دربه أن ينزلوا إىل بعد والتحقوا بكتيبة اجملاهدين  ة البوسنإىل وصلوا 
 يراوده حتى اختذ قراره القاطع بعدم الرغبة يف الشهادةوفكر وهم طلب  ففكر ،أهلهم يف قطر
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 وهو حياول أن يثنيهم عن قرارهم ولكن دون فائده و أصحابهالرجوع إىل قطر ، وفعالً ودع 
 للراحة شهراً كامالً ألن ة من اخلنادق إىل اخلطوط اخللفياجملاهدون نزل هـ١٤١٤يف شتاء عام 
ثلوج وتكون باألمتار وهنا يف اخلط اخللفي للمسلمني جتمع اجملاهدون  التتعاظميف هذا الشهر 

 للبوسنيني ويف هذا املكان ظهرت صفات الشهادة على أخينا أبي زيد القطري من ةمدرسيف 
 يأكل حتى يقوم واليثار الخوانه حيث كان هو من يقوم بتوزيع األكل على اجملاهدين  إ وتواضع

 وحيب مالطفة الشباب والرتويح ة ما جيد ، وكانت روحه مرحكليأ ثم ةآخر جماهد من املائد
 عنهم 

 فال تسل عن قيامه وخشوعه وتذلـله بني يدي ربه ويف النهار صيام يوم وأفطار يوم الليل ويف
 حترك اجملاهدون باجتاه اجلبهه للقيام بواجب احلراسه وبينما هو حيرس ذات يوم بعدها

 فرأىرض ويف آخر الليل كان أمري اخلط يتجول على اخلنادق  صافيه والثلوج متأل األوالسماء
أبي زيد مشخص البصر للسماء وينظر بإستغراب شديد إليها فناداه األمري ياأبا 

قرتب منه األمري وهزه ماذا بك قال ال شيء قال ا فلم يرد عليه حتى يدازأب…زيداأب…زيد
 يفتحت واذا بإمرأه من أمجل مارأيت  لتخربني قال واهلل لقد رأيت السماء وكأهنا انفواهلل

 معركةقرتبت ا ، وةوواصال احلراسرحياتي تشري يل بيدها وتسلم علي ، كتم األمري ذلك األم
 اخلرباء عنهااملعركه اهلامة واحلامسه واليت يقول  الفتح املبني واستعد األسود خلوض هذه
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ي وقد جرب اجليش البوسنوي فتح  التفتح إال بالطريان احلرب-ةاجلبه-املنطقه إنن  والعسكري
 ....  وباءت كل حماوالته بالفشل قبلاملنطقه من 

  : لسان حاله يقولمنهم اجملاهدون اىل تلك املنطقة احلصينه وكل تقدم 

   هبا يف مهاوي الردىوالقي على راحيت                         روحي سأمحل

 أعداء اهلل الصرب ويذيقهم العذاب يف  الشهادة بصدق من قلبه بعد أن يثخن يفيتمنى وكل
 أبوزيدالقطري وعندما بدأت املعركه وتعالت صيحات التكبري سقط أخونا ، قبل اآلخرهالدنيا

  ...حداأرمحه اهلل شهيداً مقبال غري مدبر حنسبه كذلك وال نزكي على اهلل 

  اً عامفعاله ذو السبعة عشرأ ذالك البطل الصغري يف عمره الكبري يف اهلل فرحم

  .…  زيد وإىل جنات اخللد إن شاء اهللاأب فوداعاً
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 مخلد العتيبي أبو عبدالرحمن الكويتي
 

 ، اًايام السلف واهلل إننا لنرى رجاالً حنبهم يف اهلل فنزداد ثباتاً وامياناً برؤيتهم أحد يقول  
بتسامة ا حمياهحدا تعلو أهلل وأخونا أبوعبدالرمحن رمحه اهلل من أولئك الرجال وال نزكي على ا

  .عفويه

معاذ الكوييت رمحه ي  رفيق دربه أبعنشراقة مميزه وال خيتلف يف شكل وجهه إ وجه له ونور 
 وأخذ يسأل عن الطريق إىل نصرة األخبار مسع باجلهاد يف أرض البوسنة واهلرسك فتتبع ،اهلل

 سبيل اهلل ويبيعها يف سوق قال  رخيصة يفةالزكيإخوانه البوسنوين يف بلدهم وتقديم روحه 
وصل رمحه اهلل إىل }  وأمواهلم بأن هلم اجلنهأنفسهمان اهلل أشرتى من املؤمنني {اهلل عنه 

هـ والتحق بكتيبة اجملاهدين فكان نعم ١٤١٥ لعام شعبانالبوسنه واهلرسك يف بداية شهر 
عبادته فهو من أصحاب  ألخوانه ، وإذا سألت عن وتذلـلهالرجل بأخالقه وتعامله وإيثاره 

 يرتك االثنني واخلميس واشرتك رمحه اهلل يف عملية جبل فالقيام الليل وإذا سألت عن صيامه 
 من معارك حول مدينة بعدها مبا واشرتك الشرقي رمحه اهلل  أبوعبداهللفالشيج اليت قتل فيها 

 ..ترافنيك 
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هلل يف رأسه وكتفه وكان فرحا  ارمحهصيب أهـ ١٤١٥ لعام ة إحدى املعارك يف ليلة عرفويف 
مامن مكلوم { النيب عليه السالم لقول وموعودا ة مسرورا باإلصابه ألهنا ختم للشهادجداً

 إال أتى يوم القيامة وكلمه يدمي الريح ريح سبيلهيكلم يف سبيل اهلل واهلل أعلم مبن يكلم يف 
  ).الدماملسك واللون لون 

لقان حتى انتهى القتال فرجع إىل الكويت وبعدها بفرته  اهلل مشواره يف بالد البرمحه واصل
 فأعد نفسه للذود عن إخوانه ةخوانه املسلمني للنصرإ عن أخبار الشيشان وطلب مسع

ستطاع دخول الشيشان قبل ا عن حرمات املسلمني يف ذلك البلد ثم بعد جهد جهيد والدفاع
ب مع جمموعته قد توغلوا يف أرض بن اخلطاا الثانيه بشهرين ، كان القائد املعروف احلرب

ن الروس أخذوا ينادون إ فاستطاع الروس أن حياصروا اخلطاب وجمموعته حتى داغستان
 اخلطاب ومن معه أن يسلموا انفسهم وبينما احلصار يف أشده تقدم نائب اخلطاب أبنعلى 

ستطاعوا ان ا رمحه اهلل وكان أبوعبدالرمحن نائبه وقاتلوا قتال األبطال حتى املدنيحكيم 
 من العدو ليتسلل اخلطاب وجمموعته من خالهلا إىل خارج احلصار وبينما يهم ة ثغريفتحوا
 بإنزال املدني وجمموعته بالرجوع إىل جبال الشيشان إذ كمن الروس هلم يف قمة اجلبل حكيم

 حكيمسريع عملوه فدارت معركة قويه بينهما انتهت بفوز جند الرمحن على عدوهم وأخذ 
 أنه قد منهبتعد حكيم عنه ظاناً اني بتفقد القتلى من الروس وإذ بأحدهم مل ميت وحينما املد
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 ذلك الشبابرتفع اخلبيث وسدد رصاص الغدر يف الظهر فقتل حكيم رمحه اهلل ثم قتل امات 
 قد ة باجتاه القمه فإذا برصاص قناصوتقدمستلم األمارة من بعده أبوعبدالرمحن  االعلج و
سه فقتل رمحه اهلل على الفور ، وهكذا تقدم الكويت الليوث رمحهم اهلل وفقدت  رأمعأصابته 

 فلقد خبريٍ منه ةمأل الربره فرحم اهلل أباعبدالرمحن وأسكنه فسيح جناته وأبدل اأبنائهاأحد 
وحلق برفيق دربه أبي حدا ، أتعب وحبث عن الشهادة حتى ظفر هبا والنزكي على اهلل 

 .حممد الكوييت رمحه اهلل
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 سميرالثبيتي

 

خرجت هذا الرجل البطويل ، كان يف أول أ اليت ة اهلادئة شباب الطائف تلك املدينمن شاب
 املعاصي والغفلة عن اهلل حتى قيض اهلل له من ينصحه ويوجهه بكلمات يف اًمنهمك عمره

شأن ويكون ممن يقدم ن الرجل سيكون له أ هل كان يظن من نصحه أخينظر او(يسريات 
املهم )  األجور ستكون لصاحل من دعاه وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاءفكلنفسه يف سبيل اهلل 

 ة وترك صحبته السابقه وكان عمره تسعة عشر سنة نفسه وقفة جادمعأن الرجل وقف 
ل له  ولكن الرجة بسنوات كثرييفوقونهلذين مه األوىل واألخريه بني أصحابه ا الكللهوكانت  

 ويسأل العلماء عن أفضل األعمال ةالعلمي وقلب اليعرف اخلوف ، بدأ يقلب الكتب ةهيب
رض البوسنه واهلرسك أ إخوانه يف اجلهاد يف مشاركةفقالوا له اجلهاد يف سبيل اهلل فعزم على 

 من الفرح حتى وصل إىل البوسنه والتحق بكتيبة تطري وروحه تكاد ةوفعال ذهب إىل البوسن
 ة ذكاء مميز وشجاعة مطلقا هيبه وحمبوباً من اجلميع وذاذدين وكان رمحه اهلل وقوراً اجملاه

جمموعة الرتصد وأوكل له قيادة ضمن  عليه رمحة اهلل معتزوبعد مرور بضعة أشهر اختاره 
نتهى القتال يف أرض ا رمحه اهلل وواصل اجلهاد حتى وأصيبجمموعة يف معركة الفتح املبني 

  ... ذلكك ثم رجع بعد البوسنة واهلرس
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 وويل للصرب ،خوانه هنالكإ فهب لنصرة ةخوانه املسلمني يف كوسوفا املسلمإ مبحنة مسع ثم
 يعرفهم ويعرفونه التحق مبجموعة للمجاهدين الكوسوفيني واستبسل رمحه اهلل يف رجلمن 

 عليهاهلجوم رتفع شأنه وعال ذكره بني الكوسوفيني وكان يف منطقة يقود اا هناك حتى املعارك
 آذى قد مع املسلمني وكان هذا القائد الصربي ةجنرال صربي يسكن بالقرب من خط املواجه

 قد الصربيسم اجلنرال ااملسلمني وحرق منازهلم وأرضهم وأرقهم بالقصف املتواصل حتى أن 
 وقال طويالًبومصعب رمحه اهلل يفكر أذاع صيته وانتشر خربه بشدته وما إىل ذلك ، أخذ 

 تسلل الليث وفعالًوسوفيني من يعاهدني على قتل اجلنرال أو املوت عنده فعاهده بعضهم للك
 القائدوصلوا إىل منزل وراضي الصرب أ أن تعمقوا يف إىلالزؤور ومعه بعض اجملاهدين  

 وقطع ودخل عليه أبومصعب يف منزله واستل سكينا كانت معه وقتله ةودارت معركة خفيف
 اجلنراالتو ومن معه من اجملاهدين فأراح املسلمني من شره وهدأ رأسه ثم قفل راجعاً ه

 نتقام كهذا االصرب وخافوا من 

  ة الغافل سيعمل هذه األعمال البطوليالرجل هل كان يدور خبلد األخ الذي نصحه أن هذا ترى 

 شأن أبي مصعب بني األهايل ارتفع من رجل مثل هذا حيتاج إىل دعوة صادقه ، فكم 
 اشتعلت املعارك يف الشيشان وأعد ثمورفعوا مكانته حتى انتهى القتال يف كوسوفا وأكرموه 

 وحبثا عن الشهادة يف سبيله وفعالً ربهالعدة للذهاب هنالك ونصرة إخوانه وطلباً ملرضات 
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 مل يدخلوه إىل البالد واحتجزوه داخل اجلورجينيتوجه تلقاء الشيشان ونزل يف جورجيا ولكن 
 مع فتحة التهويه إىل اخلارج وفعالً قفز وهرب يهرب ففكر ملياً ثم قرر أن فندق لرتحيله ،

بن ا الشيشان والتحق باجملاهدين هناك وفرح به أرضستطاع الوصول إىل من يدخله إىل او
 ملا رأى من أهليته ، ومن قصصه يف الشيشان اجملاهدين من ةاخلطاب وأعطاه قيادة جمموع
 وكان ذات يوم على قمة جبل وأسفله اجلنود الروس اهلاونالح أنه كان ماهراً بالرمي على س
 معسكراً هلم وأخذ يقصفهم دون أن يصيبهم مبسافه حتى يكونواحيشدون قواهم يريدون أن 

 اليصل اليهم ويف اليوم التايل احتشدت القوات الروسيه من اجملاهدينتيقن الروس أن سالح 
هم الليث أبو مصعب أخذ يقصفهم بكل  فلما رصدوجنود وحوامات وجمنزراتمدرعات 

 طائره هيلوكوبرت وعدد من اآلليات وعدد من فدمر هدفاًمهاره فكانت كل قذيفة الختطئ له 
  ......ذر الطائفيا كنيته يف الشيشان أبكانت وقد املنطقهاجلنود الروس حتى فروا من 

 يزيلهان أ يريدلغاماً أفوجد  قصة مقتله رمحه اهلل فقد كان سائراً مبجموعته بني القرى عن أما
 اهلل رمحةفأخذ يفك أحد األلغام وإذا باللغم مشرك فانفجر به رمحه اهلل وخر صريعاً فإىل 

 ... نك يف جنات وهنر يف مقعد صدق عند مليك مقتدرإوإن شاء اهلل 

نه حني مسع مبحنة أ... الغريبه واليت يتضح هبا معدن الرجل وقربه من اهلل قصصه ومن
وحاول أن يدخل إىل كوسوفا ... يف كوسوفا سافر إىل هناك على احلدوداملسلمنيه إخوان



)١(البوسنه والهرسك............................................                      من قصص الشهداء العرب في                            

 57

مع سائق تاكسي من دولة جماورة ... الدخول هو ودليل كوسويف معه ستطاعاحتى 
 مصعب إىل النقطة ان وامروا السائق أن يسلم أبوفأوقفهم الصرب املقدوني...لكوسوفا 

وراقه من أ أبومصعب وأوقف السيارة بالقوه وأخذ فتحرك سائق التاكسي فقام ...ةاألمامي
أخذت .......  وهرب هو والدليل إىل قرية جماورة هبا مصنع مهجوربالقوةالسائق 

 ةوالكالب البوليسي.... حاطت املنطقة بكامل قواهتا أ وا عنهمبالبحث ةالشرطة الصربي
 من هذا املوقف ألجاهدن فرفع يديه ودعى اهلل حبراره لئن اجنيتين ...ةيف كل مكان منتشر

فأعمى اهلل بصر الصرب عنه واستطاع هو والدليل أن يهربا حتى  ...ألقاكيف سبيلك حتى 
 حرس احلدود الصربي فأطلقا افرآمه...ن الطريق ا وهم اليعرفلبانياأوصال إىل حدود 

نه وصل إىل اجملاهدين أومن رمحة اهلل ...  وبقي وحيداً الدليل النار فقتل اعليهم
تضمن اهلل للمجاهد يف سبيله (  الرسول صلى اهلل عليه وسلمحلديثوهذا مصداقاً ....

ن يرزقه الشهادة أو يرجعه إىل بيته الذي خرج منه مبا أ يف سبيله جهادااذا خرج ال خيرجه اال 
  . حنسبه كذلك واهلل حسيبه والنزكي على اهلل أحداً....)ةوالغنيمنال من األجر 

واهلرسك بطوالتك ولن تنسى كوسوفا جوالتك ولن تنسى الشيشان  ة البوسنتنس فلن
  ...رمحك اهلل وأسكنك الفردوس األعلى.... منكاً اهلل األمه خريوأبدلقدامك إ
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 براهيم علي قرداشإأبو عبداهللا الليبي 

 

 العقد الثالث من العمر أحد شباب األمه اإلسالميه من ليبيا كان منذ صغره له ميل يف شاب
 والتحق بعد الثانويه ة حنو الطاعة والبعد عن كل ما يغضب اهلل نشأيف أسرة طيبوجهوت

 انتشرت أخبار املذابح الصربيه للمسلمني العزل هـ١٤١٢ اللييب ويف هناية عام باجليش
 . صوراملذابحوانتشرت

 عنسأل خبار ويأل إخوانه املسلمني يف تلك البالد وفعالً أخذ اخلرائط وبدأ يتتبع انصرة فآثر
 هناية يفالطرق والسبل املوصله إىل تلك البالد وفعالً استطاع الدخول اىل البوسنة واهلرسك 

 غريه بالصمت عن والتحق بإخوانه اجملاهدين يف مدينة ترافنيك ، متيز أبوعبداهلل هـ١٤١٢عام 
  والصرب خاضةالشجاع والتواضع اجلم وحمبة إخوانه إضافة إىل ةالطويل والسمع والطاع

 والصرب من اجلنوبمعارك شتى مع الكروات حينما غدروا باملسلمني وحاصروهم من جهة 
 العربي أروع للمجاهد عبداهلل و وضرب أبةجهة الشمال فأصبح املسلمني بني فكي كماش

 اجلبهة آنذاك ، قادة حتى ارتفع شأنه بني اجملاهدين وأصبح من ةصور الشجاعة والتضحي
 رأى فيه من صفات ملا ة،خاصعبداهلل عناية االدين املصري يويل أبوكان القائد احملنك وحي 

 ة إىل املعتز باهلل وقيادة اجلبهة وحي الدين رمحه اهلل وآلت القيادة العسكريقتلحتى ة القياد
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 اللييب الدين وبعد مقتل حسام الدين رمحه اهلل آلت قيادة اجلبهه إىل أبي عبداهلل حساماىل 
 رمحه اهلل وكان وهي جبهة شريشا هـ١٤١٤ يف بداية عام ةعبداهلل القيادرمحه اهلل ، توىل أبو

 ... شديد التواضع

 إلخوانه وكان رمحه اهلل صاحب مكر تذللـهن الزائر للجبهه اليستطيع متييز األمري من إ حتى 
  .والصربثخن يف الكروات أودهاء يف احلروب فلطاملا 

 الدقيق ، ومن قصصه يف الرتصد أنه بالرتصددة عبداهلل يتميز عن غريه من القاو أبوكان 
 املرافق له وقال  شديداً حتى خاف االخُاقرتاباًذات يوم ذهب ومعه أحد اجملاهدين فاقرتب 

 فالتفت إليه وابتسم وقال بكل هدوء حنن نعمل جداًله يا أبا عبداهلل انتبه فقد اقرتبنا 
من أي يوم : عنهبي طالب رضي اهلل أبن  ي قولة علوقال  سبحانهباألسباب واملوت بيداهلل 

ستطاع ا ال ينجو احلذر واملقدورذي مل يقدر ال أهابه ومن  من يوم القدر أو من يوم قدر فالفرأ
 قافالً، ومن قصصه أنه كان رجعصواهتم وحمادثاهتم جبهاز تسجيل صغري معه ثم أأن يسجل 

 بأحد القادة الصرب قد دخل ذافإبني يديه جهاز اتصال السلكي يتواصل به مع اجملاهدين 
 ويتوعد فقال له أبوعبداهلل ويهددعليه يف جهازه وأخذ يسب املسلمني وخصوصاً اجملاهدين 

 وأكون عندك لنرى كيف ساعهحسب يل نصف ا ويف أي خندق أنت و؟أخربني أين مكانك
  ..خرىأهتدد فأقفل الصربي اجلهاز ومل يدخل على اجملاهدين مرة 
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 إىل جبهة أخرى حول مدينة زافيدوفيتش وأخذوا مواقعهم وكانت عبارة عن ناجملاهدو نتقلا
ها وادي مكشوف للعدو كان هو أمريه املباشر وبعد ترصدات كثريه ا ويف أحدقممثالثة 
 اجملاهدون دام مثانية أشهر اقرتب موعد أبي عبداهلل مع الشهادة إن شاء اهلل واستعد ورباط

 حتى مكن رحاهادمت أسود الرمحن حنو ميدان املعركه ودارت خلوض معركة الفتح املبني وتق
 هو يسري يف أحد وبينماوضاع ألاهلل للمجاهدين ففتحوا املنطقه واهنمك أبوعبداهلل برتتيب ا

 اجملاهدين مصاب صابأو على رأسه فسقط شهيدا رمحه اهلل ، ةوديه إذ اتته طلقة قناصألا
 وأذاق الكروات والصرب اهللاملا أثخن يف أعداء جلل بفقدهم هلذا القائد اهلمام اللذي ط

رض البوسنه صوالتك ولن أ تنسالويالت تلو الويالت وقتل بيده رمحه اهلل عدداً منهم فلن 
 . ينس اعداء اهلل جوالتك
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 ابوثابت المهاجر المصري) ١٠
   

  السالحف ان تطول القمـماعيا         مدحــــــــــــهم قصيدة في التنظمن

  فولى الليل آالح مظلماظهرت     وجوههم شمس الضحى       آأن قوم

 ، ولد رمحه اهلل يف ة من رجل ، ضرب وسطر أعظم معاني البطوله والفداء والتضحيدره هلل
 ونشأ نشأة ة ولد يف صعيد مصر نشأ وتربى تربية صاحلة أرض مصر املباركالكنانهأرض 
ه فسمع عن إخوان له يف الدين يذحبون شتد بأسا ترعرع ومنى وقوي عوده وحتى ةطيب

 ال لشيء إال أن يقولوا ربي اهلل ، مسع عن اجملاهدين يف أرض أفغانستان ومسع ويقتلونويبادون 
ستشهاد ال الشهداء هناك فطارت روحه شوقاً وأخذ خافقه خيفق حباً للجهاد واقصص
ناك حتى متيز عن  األسد على الذهاب إىل أرض أفغانستان ، وما أن وصل هعزموفعالً 
 ةواخلفيف بديهته وحبافظته العجيبه وبلياقته العاليه وبإتقانه ملعظم األسلحه الثقيله بسرعةأقرانه 
 على املعاركختري مدرباً ألخوانه هناك ، فكانت له الصوالت واجلوالت يف أراضي احتى 

 وأبوثابت صرياملاملعتز باهلل املصري ووحي الدين : أرض افغانستان وكان رفقاء دربه هم
  . املصري

 أال القتال يف أفغانستان وفتح مدينة كابل خرج من أفغانستان واجته حنو بالد جديده نتهاءا بعد
خذ أ وهناكلبانيه وعمل يف أحد اهليئات اخلرييه أستقر هنالك وتزوج من البانيا حيث أوهي 
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 وحي ستشهادابعد  واهلرسك حيث سبقه اليها رفقاء دربه ، وةيرتقب الوضع يف البوسن
 بالد البوسنه إىلالدين و أبوثابت أمري اجلبهه رمحه اهلل حترك شوقاً إىل الشهاده وسافر 

 واكتسبت كتيبة شديداً،ستقبال األخوة لبعضهم وفرح به فرحاً افاستقبله أخوه املعتز باهلل 
جل واحد، فتوىل  أخرى يف روكتيبةاجملاهدين مكسباً عظيماً وكنزاً مثيناً ًوخربة عسكريه بل 

 مقتل أبي عبداهلل توىل هو امارة اجلبهه وبعدأمارة اجلبهه نائباً ألبي عبداهلل اللييب رمحه اهلل 
  ...بعده

 البطوليه رمحه اهلل أنه ذات يوم وهو يتفقد اخلط األول إذ أتاه خرب حمزن وهو أن قصصه من
 بهبني اخلنادق ودخال على خندق  الطريق  األخوه اجملاهدين البوسنويني والعرب ضالثنني منأ

 اوأمطرومهرجل ملتح فظن اجملاهدان أنه جماهد وإذا به يستل بندقيته ومن معه من الصرب 
 واجته اهلرببوابل من الرصاص فقتل األخ العربي رمحه اهلل على الفور واستطاع البوسنوي 

 اجملاهد العربي ألخيه مباشرة إىل أبي ثابت ، فاستشاط أبي ثابت غضباً وزأر األسد انتقاماً
 إىل اخلندق ال وصحتىفذهب هو ومعه أحد اجملاهدين فقط والدليل البوسنوي الذي هرب 

 اجملاهد وإذا بالصربي العربيلذي قتل األخ أنه هو ابىل الصربي امللتحي إوأشار البوسنوي 
ومزقه شر  فانقض عليه األسد العربيخوته الصرب وكيف أنه قتل إامللتحي يقص بطولته على 

 ثابت رأس الصربي امللتحي فإذا به أحد أبيحتز اممزق بأنياب االميان باهلل والتوكل عليه و
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 الكافر ووضعه بني األخوه ثأراً هلل الصربيقساوسة النصارى الصرب فحمل أبي ثابت رأس 
 ..... اجملاهدينثم لألخ اجملاهد فارتفعت بذلك معنويات 

 واالقدام والتدريب والتخطيط العجيب للمعارك هناك فهو ممن  اهلل آية يف الشجاعةرمحه وكان
 البوسنهكلم مربع معركة بدر ) ٥٢( يف إعداد اخلطة العسكريه القتحام منطقة فوزوتشاشارك

 املواقعفكان من شجاعته أنه يف الرتصد نزل إىل املدينه الصربيه وجتول هبا آخذاً كل 
من مره مع رفيق دربه أبوحممد الفلبيين ، مما اتاح  أكثر دخوله وتكرر العسكريه وراصداً هلا

 وحماصرهتم وسط ذهول قادة اجليش ة الصربياملواقع ضرب يفللمعركة سالسه وسهوله 
 عزت بيقوفيتش اتى بنفسه بعد فتح املنطقه عليالبوسنوي وجنراالته حتى أن الرئيس 
 البوسنه ، نرجع إىل ليثنا  عظيم يف معركة بدرإجنازليشكر اجملاهدين على ما قاموا به من 

 ثابت رمحه اهلل يوزع اجملاهدين ويتابع سري املعركه و أبأخذبعد سقوط اخلط األمامي للجبهه 
 منه وتدخل شظية جبسده يف صدره اضافة اىل طلقة قناصه فخر بالقربفإذا بقذيفة تنفجر 

اهدون أميا حزن إذ  مدبر صابراً حمتسباً إن شاء اهلل وحزن عليه اجملغريرمحه اهلل مقبالً 
 ثابت وأسكنه فسيح ا من أركان اجلهاد وقادته يف البلقان كله ، فرحم اهلل ابعظيماهند ركن 

 ..............  بنته الصرب والسلوانا واهلم أهله وجناته
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 أبو الحسن المدني... محمد حسن

تواضع ولني اجلانب  هو يف الفضل وعراقة النسب ومثال اجملاهد احلق وآية يف المن هو    
 اخوانه اجملاهدين والبوسنويني على حد سواء ، ليث من اهل مدينة رسول اهلل قلوبكسب 
  .  عليه وسلم ، ويرجع يف نسبه اىل آل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلماهللصلى 

 احلنونخواته هو األب ألمنزل أمه وشعلة خوته فكان إ أمه من الذكور وهو كبري وحيد هو
 فانطلق اهللبتغاء لألجر واملثوبة من ا وضحى بنفسه ة االكرب ، آثرعلى الراحة والدعواألخ

 والدته إىل وعاد ةليشارك إخوانه اجملاهدين على ثرى أفغانستان ومكث هبا فرتة طويل
 له من خطبواخربوه بأهنم قد أ بقدومه واستبشروا وحال قدومه اذ  أهله وأخواته ففرح
 املنزل ويهيئه يرتبرتياحه وموافقته على املشروع وفعالً أخذ ا وأبدى  الصاحلاتةبنات املدين

 تكون زوجته من احلور أنلقدوم زوجته إليه ولكن اهلل شاء له امراً غري ذلك، شاء له اهلل 
 إخوانه أخبار فإذا ة ، مكث بره إن شاء اهللالعني وأن يكون من الشهداء عند رب العاملني

 له قرار حتى يقرغاثاهتم قد اقضت مضجعه فلم يهنأ له بال ومل يف البوسنه واهلرسك واست
 حقائبه وميم وجهه شطر حزم للسفر إىل نصرة إخوانه من البوسنويني املسلمني وفعالً ةأعد العد

 حتى وصل اىل ة وقت الشديفتلك البالد فسافر إىل كرواتيا واستطاع دخول بالد الكروات 
 موستار أنزله الكروات من مدينة مع أراضي املسلمني يف ةينقطة ميتكوفيتش الكرواتيه احلدود
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يام أ ما معه من األموال وبعد خذواأو وأوسعوه ضرباً مربحاً وسجنوه وحلقوا حليته حلافلةا
  ...منهاطلقوا سراحه اىل مطار زاغرب العاصمه ورحلوه أ

 إىل هبا ويتقرب هبا بي احلسن بل كان متلذذاًأ الصعاب وكل هذه األمور مل تثن أخينا هذه كل
 البوسنهاهلل عز وجل وبعد فرته أعاد الكرة مرة أخرى واستطاع بفضل اهلل أن يدخل إىل بالد 

  ...ترافنيكنضم إىل جبهة مدينة اواهلرسك ووصل إىل اجملاهدين هنالك و

هـ وبعد وصوله بأسبوعني رزقه اهلل ١٤١٥ مع إخوانه وكان وصوله يف رمضان لعام هناك رابط
لذي قتل هي معركة جبل فالشيج ذلك اجلبل ا عظيمه كان من املشاركني فيها أال وركةمبع

 املعركهسكنهم فسيح جناته ، وبعد مشاركته يف أ مجع من اجملاهدين العرب تقبلهم اهلل وعليه
 يساعدهم أنخوانه حيب إلكان مسروراً أنه قد اشرتك يف املعركه ، وكان رمحه اهلل خدوماً 

 ة فكان كالشعلدينهموقت الفراغ يذهب الطفال القريه البوسنويني ليعلمهم أمور وخيدمهم ويف 
 نفس جبل يفهـ دارت رحى معركة أخرى ١٤١٥رمحه اهلل ، ويف شهر ذي احلجه لعام

 املعركه هي الوداع ليلةفالشيج العنيد ، وكان من ضمن املشاركني فيها ومل يعلم أن هذه الليله 
 من ثالثة جبهات وهم يف املعركه دار السعادة إن شاء اهلل ، كانت األبدي عن دار الغرور اىل

 يف  حتدث العمليات منوقليل(  ليال عشراجلبهه املنتصفه وبداية املعركه يف الساعة الثانية 
 اهلل مواقعهم استعداداً لبدء سودأأخذت ) هذا الوقت وأغلب املعارك بعد صالة الفجر
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 الكالشنات والبيكات وصيحات وتبعتهات قذيفة اآلربي جي املعركه مع الصرب وفعالً انطلق
 كما ذكرنا قصته واصيب أبي احلسن اهللالتكبري تعلو حينها قتل أبودجانه الشرقي رمحه 

 :  طوال الطريق يقولوكانخوانه إبطلقة يف كتفه خر بعدها مغمى عليه محله 

كأنه يناجي اهلل … يارب..…يارب..…يارب.……… يارب……… يارب  
  ........ كلمة ياربى فال يرد عليهم سوخبرينت أعز وجل ويسألونه األخوه هل 

 اهللوهناك قال كلمة التوحيد العظيمه ال إله إال ) ترافنيك(  ذلك إىل مستشفى املدينه بعد محلوه
 ووضعه ةبتسامه غريبا لبارئها العظيم وارتسمت على شفتيه ةوبعدها فاضت روحه الزكي.……

 لدفنه وحتى اليراه الشباب اجلرحى ، جرح األمري استعداداً غرف املستشفى إحدى  أحد األخوه يف
بي احلسن فأخفى الشباب عنه اخلرب أ للعالج يف نفس الليله وسأل األمري عن ونزلوا اجملاهدين وأحد
 كرائحة برائحة فإذا ومعه الشباب خلفه وفتحوا باب الغرفه ة هو خبري فاندفع األمري باجتاه الغرفوقالوا

 وتثبيتاً كرامة  ، خرجت منه ةن الرائحأذي ال اله اال هو ويشهد اهلل ورعرف فواهلل ال خبمجلأ
 ترافنيك وسبحان ذي امللكوت سبحان ذي اجلربوت، ودفن بعدها يف مقربة ، اهللشاء إنللمجاهدين 

……………………  

 اللهم  منه والسلوان وعوضها خرياً اهلم والدته الصربونا ابي احلسن وتقبله اللهم يارمحن ا أخارحم اللهم
  ……آمني آمني آمني

ماآان قلبي ياحبيبة قاسيا .…………………… عز اللقاء تصبريقد اماه
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 خطاف البحرينيي
 

  قاموابعظائم األعمال فيها .. ………………ا الدنء درضياغم ملهللا

إخوانه ، لذي قلما جتده مقطب اجلبني أو رافعاً صوته بوجه أحد  الشاب املرح اذلك خطاف
 اجليش البحريين عمله وكانت الشهاده وفضل اجلهاد تراوده من فرتة ألخرى فكان كلما يفكان 

 شد رحاله إىل كشمري ، وهناك كانت نصرته ألخوانه الكشمرييني فرتدد ة له الفرصسنحت
 األمر على تلك البالد حتى أحبهم وأحبوه فكان يدرهبم على فنون القتال ويتلذذ هبذا كثرياً

  ....ملموسةستطاع أن يقدم شيئاً ألمته ويرى نتائجه األنه حيس بداخله أنه 

 ومضت سنه وسنتان على !! البوسنه ولكنه كان مرتبطاً بأرض كشمري أحداث بدأت
 ة، ولكنه باعها هلل خالصة الوظيفي اليساعده أن يأخذ أجازة طويلووضعهأحداث البوسنه 

البوسنه حتى وصل إليها وما أن وصل حتى تلقاه  وسافر إىل أرض أضطراريهجازة إخذ او
  .... وأحبهم وأحبوه للخلق الرفيع اللذي كان يتحلى بهالرحبإخوانه بالصدر 

 وكانت دوماً على لسانه كلمة ة إخوانه على مارزقه اهلل من العلوم العسكرييدرب أخذ   
  .... الشهاده مقبلني غري مدبرينارزقنااللهم 
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ركيب وكانت تلك هي معركة بدر اه حتى صاح املنادي ياخيل اهلل  حاله هذعلى ستمرا
  ....ة محاسه وتوقدت نفسه شوقاً لرب العزه وتوقاً جلنته العليفازدادالبوسنه 

 اجملاهدين إىل أرض املعركه وتسلل اجملاهدون إىل الصرب وكان طوال طريقه مجوع حتركت   
 اجملاهدين مما روح عن ةات العربيه باللغة البوسنوي كعادته وكان يقوم بتقليد اللهجالشبابميازح 

 فوهات بنادق واجملاهدين  أمامنه إ إذ !!!حساس املؤمن بقضاء اهلل وقدره اوأعطاهم 
  ولكنه التثبيت من اهلل وأن ماكتبه اهلل سيكون عن الصربقليلهأمتار  اليبعدون سوىالصرب 

  ...رادواليرد قضاؤه 

 على أعداء اهلل الصرب املالعني األسودنقضت ا الفجر ثم الةص فرادى  اجملاهدون صلى  
 والرامجات وأزيز الرصاص وأصوات القذائفوحتت صيحات التكبري والتهليل وبني أصوات 

 العرب وكان جبانبه وماكان يفصلهم عن اجملاهدينأنات القتلى واجلرحى إذ جرح أخ له من 
  !!!فقطالصرب سوى مخسة أمتار 

 متمكناً من سالحه ويطلق على اجملاهدين وابل الرصاص وكان األخ اجلريح يالصرب وكان   
ه وما أن سحبه قليالً وأبعده عن انتظار وزحف لينقذ أخستطاع خطاف االا فما مرماهحتت 
 من صربي جبان سقط على أثرها شهيداً صابراً ة اذ باغتته طلقة جبانالصربيمرمى 

  ....اًى اهلل احد غري مدبر والنزكي علمقبالًحمتسباً 
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ن على فراقه وأنزلوه من أرض املعركه وأظلوه بدموعهم وكانت البسمه و اجملاهدرفاقه حزن  
 اهلله وبالسبابه مرتفعه مما يوحي بأن آخر كلمة نطق هبا هي ال إله إال ه على شفامرتسمة

 اليت قد املسك حممد رسول اهلل إذ انبعثت منه رائحة من روائح اجلنة إن شاء اهلل إهنا رائحة
  .....مشها كل من كان واقفا عليه وهو مسجى رمحه اهلل

  .… ويرددها ويكررها!!  مقتله بليله يقول للمجاهدين واهلل إني سأقتل قبل وكان 

 وبر اهلل بقسمك ونسأل اهلل أن تكون يف جنات وهنر يف مقعد صدق عند خطاف فوداعاً 
    البحريينبحريين والفاتح البحريين والعباس علي الي  بأحبابك أبواحلق……مقتدرمليكٍ 
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 أبو الزبير المدني... محمد الحبشي

   

 لكن فقد أبي الزبير ســـقاني .… فقدك موجــــعأباالعباس عذرًا

 يقلبي وقد غشى على وجدان … األحزان ليس مفارقامن آأسًا

رفه من متابعي اجلهاد  كل جمال من جماالت العطاء، نتحدث عن شخص قل من اليعيف عمالق
 هو من أهل مدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومن نسل شريف من نسل ستشهادواال

بن عم النيب عليه الصالة والسالم ، منذ أن ا علي بن أبي طالب سبط رسول اهلل وبناحلسني 
ا  كلهة ونشأيف بيئة طيبة ، تربى تربية صاحلةستقامة وطاعا يف سنه كان على صغرياًكان 
 يف وكانتهـ  ١٤٠٥ وكانت أول مشاركة له يف اجلهاد يف سبيل اهلل كانت يف عام ةوطاعخري 

 حزينه فكان منشداً حبق للمجاهدين بال منازع وحبةجالل آباد ، من اهلل عليه بصوت رخيم 
  .... من هذا الرجل وهو يرتمن بأبيات اجلهادفعالًوكل من مسع صوته أحس باألخالص 

 وبعد عدة سنوات رجع إىل أهله يف ة ساحات القتال يف أفغانستان لفرتات طويل يفمرابطاً ظل
 مواصلة ومل مينعه الزواج ولذات الدنيا وهبرجها وزينتها من ة وتزوج من أمرأة صاحلاملدينه

 السابق كان ميضيه يف أقصر مماطريق اجلهاد ولكنه بعد الزواج يذهب ألفغانستان ملدة قصريه 
  ....اجلهاد اهلل عليه بني حق الزوجه واألوالد وحق رب العاملني يف وذلك ليوفق رمحة
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 أبوالزبري مدينة كابل ورجوع األعداد الغفريه من اجملاهدين األنصار إىل بالدهم قفل فتح بعد
 سيقتل شهيداً إن بأنهلون و يف أفغانستان فأوهلا له املؤاراجعاً ولكن عزاه الوحيد أنه رأى رؤي

  ليس يف افغانستان؟؟؟شاء اهلل ولكن 

 وماهي إال أيام معدوده وإذ ة مسامعه أخبار إخوانه املسلمني يف بالد البوسنإىل وصلت
 قد أعد نفسه وجهزها للجهاد يف سبيل اهلل مرة أخرى وفعالً سافر إىل البوسنه باألسد
ع  باجملاهدين املوجودين يف ذلك الوقت يف سراييفو فكانت هناك معركة فاصله موالتحق
 وماهي اهلل الصرب حول مطار سراييفو فاستبسل األسد أبوالزبري يف الدفاع عن املطار أعداء

 حتسباإال حلظات حتى أصيب أبوالزبري إصابات بالغه فأخذ يزحف ويناجي ربه اللهم إني 
نفسي عندك فتقبلها منى وبعد حلظات فاضت روحه الطاهره الالهثه خلف الشهاده إىل 

  ... وخالقهابارئها

اللهم ..... ذلك األسد واهلم أهله الصرب والسلوان ورزق أبناءه الصالح واهلدايهاهلل فتقبل
  آمني
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 بنا الوليد  المصري...محمود الصعيدي

 مصر الطيبه خترج لنا الشهداء تلو الشهداء ، هو من أهل تلك األرض املباركه أرض مازالت
 له يف شيءرأس ماله بقرة ميلكها هي كل  من أهل صعيد مصر وكان عمله فالحاً ووبالتحديد
  ...ةاحلياة الفاني

 مسامعه أخبار إخوانه البوسنويني ومايفعله أعداء اهلل فيهم فتحركت يف نفسه إىل وصلت  
 وروح املؤمن اآلخذ بالثأر لدين اهلل فما ارتاحت نفسه حتى أخذ يبحث ويبحث املسلمعزة 
حتى قيل له يوجد يف إيطاليا الشيخ أنور  املوصل إىل البوسنة واهلرسك الطريقعن 

  ...لذي سيدلك على اجلهاد يف البوسنه واهلرسكهو ا) رمحه اهلل(شعبان

 ، ولكن صادفته عوائق اخرى ، الفيزا إىل إيطاليا واألموال ة فرح هبذه املعلومأميا فرح  
 ماله ستعان باهلل ورجع إىل قريته وقام ببيع رأسا… و …و… للوصول هناك والالزمه
هله واخذ كل ماميلكه معه ولسان أيطاليا وودع إىل إ ة تذكراشرتى وبقيمتها ....البقره
  يقولحاله 

  مل يلتفت يوم الفراق وراءه.…………………… اهلل ودع أهلهيف ومهاجر   
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ستطاع الدخول إىل البوسنه واهلرسك والتحق بكتيبة اجملاهدين ا إيطاليا ومنها إىل توجه 
  ...يف األخالق واملرح قمة فكان العرب

 اهلل من الوقافني على شرع اهلل إذاعلم شيئاً يف الدين طبقه وحيرص على تعلم رمحه كان  
 دينه ، وحيرص كذلك على النوافل والصيام وكان شديد احلرص على الرباط يف اجلبهه أمور

  ... يف معركة الفتح املبني وأبلي فيها بالءً حسناًواشرتك

كرامه واليت يسميها البعض معركة األمراء حيث قتل فيها عدد كبري من  المعركة أتت   
   رمحهم اهلل ، دخل رمحه اهلل هذه املعركة وقتل فيهااجلبههأمراء 

  اللهم آمني…بن الوليد وتقبل منه ماقدم وعوضه عن دنياه الفانيه ا اهلل فرحم ....
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 تار اليمنيأبو حذيفة الب... فايز بلحقوم

 

اجلـيش الـيمين    يف حياتـه  ايـام   أهل اليمن اجلنوبي، من أهل مدينـة عـدن وقـد كـان أول    من هو
 إىل دولـة كوبـا   ة دورة عسكرييف أرسل وفطنتهشرتاكي اليمين ، ولذكائه الاجلنوبي مع احلزب ا

 أتقـن الدبابـه مـن    حتـى …… وصيانتها وقيادهتاستخدامها ا عن الدبابات ، ةوكانت الدور
 اهلل عــز وجــل فقــرر وهــداه االشــرتاكي يادهتــا إىل صــيانتها رجــع إىل الــيمن وانتــهى احلــزبق

 .املعــــــــارك ويشـــــــاركهم الـــــــذهاب إىل افغانســـــــتان ليفيـــــــد إخوانـــــــه هنـــــــاك      

 مـواقعهم  اجملاهـدون   يف أفغانستان أنه ذات يوم كان يف عملية ضد الشيعه واقـتحم قصصه من
 بـه عـدد مـن    خيتبـئ  أمامـه  لـذي اخباريـه أن البيـت   إوتقدم هو بدبابته إىل داخل بيوهتم فأتته 

ــا وجــ ةالشــيع ــذخريه  ةه ســبطانة الدبابــ  فلم ــد ليقصــفهم إذ بال ــه  ومل !!!نفــذت ق ــق مع  يب
 ة العصـاب تللـك  فقتـل  )طـني وكـان منـزل مـن    ( وهدم البيـت مبـن فيـه   ةفتقدم بالدباب!!! ذخريه
  .ةالشيعي

 وينال شـرف الشـهاده وفعـال ً    معركتهم هالبوسن  اليمن وكله أمل بأن يشارك إخوانه يفإىل رجع
 خربات ألخوانه وكان رمحه اهلل ذا من مالديه فقدمذهب إىل هناك وسُر إخوانه به أميا سرور 

ــع   ــه وتواضـــــ ــادة وطاعـــــ ــه تقـــــــى وورع وزهـــــــد وعبـــــ ــة الخوانـــــ ــموحمبـــــ  . هلـــــ

 فــأطلق علــيهم الصــرب رصاصــات فاخرتقــت   مــع بعــض اجملاهــدين يــوم للرتصــدذات ذهــب
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تلفـــت مينـــة  . عليـــه ، ومحلـــه إخوانـــه وعـــاجلوه فلمـــا أفـــاق      ميفـــأغ جســـمه جانـــب
  وضحك؟؟؟؟....ويسره

 ورجاالً عن سبب ضحكه؟ قال ظننت أنين سأرى احلور العني فإذا بي أرى حلى سألوه فلما

  . مازلت يف الدنياأنين فعلمت

! ! حيضر منها مـا يسـتطيع   أن فأقسم  كان عند الصرب عدد من الدباباتة الكراممعركة يف
 مكاهنـا ورجـع هبـا إىل    مـن  وحتريكهـا  إليهـا سـتطاع الوصـول   ا حتـى  ةوفعال ً تقدم جهـة الدبابـ  

 أخرى ليأتي باألخرى فوجد مرة رجع ثم…… الغنيمة العظيمههبذه مسروراًاملسلمني فرحاً 
 خلفـه واخرتقـت جسـده فخـر     هاون قذيفة فسقطتنقاذه إلنا موفق اللييب جرحيا فتقدم اأخ

  .… شهيدا إن شاء اهلل

 ……  الصاحلني اجملاهدين من أمثالاألمة ورزق  البتاراهلل رحم
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 أبوبكر الترآي
 

جعفر اليمين تقبلهما اهلل ي  مع أباهلل مقتله رمحه خرب هنا وذلك بعد أن مسعت  قصته نورد
 ......البوسنهوألن أول أرض جاهد هبا هي أرض ...

واح جنود جمنده رأيت الرجل أول مرة  واالرله، نفسك  عيناك ذلك الرجل ترتاحترى حينما
 يف جبهة شريشا ، تلك اجلبهة اليت قتل هبا للمجاهدين اخللفي اخلط يف هـ١٤١٤يف بداية عام 
، التقيته ومل يكن يعلم من اللغة العربية )  املهاجر املصريثابتي أبغري (املصري األسد ابوثابت

 األعمالري لنصرة إخوانه البوسنويني ويف  يف نظراته احلماس املنقطع النظرأيت ولكن شيئاً؟؟

 الغنائم خيول عليه تنفيذاً دقيقاً ، كان رمحه اهلل يف تلك اجلبهة على خيل من توكل اليت
 عليها ويوصل الطعام إىل اجملاهدين يف اخلط األول..……يعسفها ويدرهبا ويطعمها.…

  الطعام قدمن جهة أن..… رؤيته يف اجلبهة ترتاح هلا من جهتني؟؟؟؟فكانت……

. …… وجهه املشع بنور الطاعة والنزكي على اهلل أحدارؤيةواألخرى ..……أتى
وصال وجال بني ……ستبسل الرجل ا وهـ١٤١٥ يف صيف املعارك وبدأت مرت األيام

يقاف إلذي بث فيه خرب  اليوم احلزين اأتى حتى……وتقتيلًا اثخاناًأعداء اهلل الصرب 
 والكرواتيه واملسلمه على وقف إطالق النار الصربيه رافاألط املعارك يف البوسنه واتفاق

 !!!!!!!!!!!!!!!!دايتون واألمتثال لقرارات
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 وأسئلة…… رتسمت على جبينه تقطيبهاوقد …… وجهه احلزينه قسمات رأيت
..) …(أصحيح ما نسمع يا……ةمعات الغزيردتسندها ال…… بسرعة رهيبهيكررها

 ……محد 

بل كالذي .……فكان واهلل كالذي فقد أعز ماميلك.……نتهىا اجلهاد قد أن أصحيح
وأبشره أن هناك جبهة أخرى ……فأخذت أهدي من روعه  ………وأهله ماله فقد

فانفرجت ..…)  احلرب األوىل للشيشانيف الكالم هذا(هي جبهة الشيشان 
اهلل …… اجلميل املشرق ووجهه ………املعهودهبتسامته اورجعت ..…أساريره

 وأنال……جهادهم الشيشانيني ذهب هناك وأشارك إخوانيسأ..…اهلل اكرب..…اكرب
 البوسنه يف األمور  كان مرتبطاً ببعضولكنه……مكرمة اهلل بالشهادة يف سبيله

 إىل..…وحدث يل ظرف وخرجت من الشيشان .……فسبقته إىل الشيشان...

وذلك حليب الشديد إلخواني ……ستطع الرجوع إىل قطر أمل . …اخرىمرةً .…البوسنه
وإخبارهم أخبار ..… عليهم والتمتع بالنظر يف وجوههم السالم فآثرت…… هديناجملا

ودموعاً وأرسل .…وعانقين عناقاً حاراً.. طار فرحاً رآنيملا .…الشيشان إخواهنم يف
قال ……قلت له نعم .…… طريق للشيشانأيوجد باهلل ويقول يل سألتك…متصله
ورجعت إىل …… األخري الوداع عناق.. أياموعانقته عناقاً حاراً بعد ……أرسلين
 .وذهب إىل الشيشان ..…قطر
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 ولكن؟؟؟ ستطاع الدخولاو

 !!! انتهتقد احلرب

وكان شديد التولع بسري .… الشيشانيني  بعد احلرب يدرس ويعلم وخيدم إخوانههبا مكث
خرج …كيف اجلنه …كيف احلور .. .أكرب اهلل.) …(احلور العني وكان دوماً يقول ياأبا

 وهو يبكي مالذي يقول اجملاهدين أصحابهفاتصل على أحد ..… بلده تركيابعد سنة إىل
والرباط ..…اجلهاد واهلل إن احلياة التطاق بعد..…أخرجين من الشيشان 

 ..و…و…و..………

 فكانت له الصوالت الثانيه احلرب ومكث هبا حتى أتت… أخرى إىل الشيشان مرة فرجع
 رمحه اهلل وتقبله اليمين جعفري أب اهلماملفذ وكان آخر أيامه مع القائد ا……واجلوالت 

 األسدانفخر ..……اللغم هبماوبينما مها يهمان بفك أحد األلغام إذ انفجر 
 السري تلك اهلل تقبلهما اهلل يف عداد شهدائه وأسكنهم فسيح جناته فرحم.…نيصريع
 …… ة وتلك الوجوه النريةالعطر
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 أبو الخلود اليمني
 

مدرسـاً يف بـالده الـيمن     اهلل رمحـه  بارك أرض اإلميـان واحلكمـه ، كـان   شباب اليمن امل من هو
ببيـع ذهبـها وحليهـا     قامـت  وملـا مسعـت زوجتـه أخبـار املسـلمني يف البوسـنه وماحيصـل هلـم        

 لنصـرهتم  فهـب  ...هنـاك  ذهب وانصر إخوانكااخللود وقالت له اوجهزت بأمواهلا زوجها أب

 ولكنه… املسلمني قبل احلصار الكرواتي على وكان الطريق مغلق من هـ١٤١٣يف عام ووصل

 املسـلمني  سـتطاع الوصـول إىل مدينـة موسـتار عنـد     احتى ……ييأس بل حاول وحاول  مل

 الكروات ليصل إىل املسلمني مناطق كثريه جلها حتت السيطرة الكرواتيه وكان عليه وبقي…

 إىل لـى الوصـول  ولكنـه أصـر ع  .…الوقت يف حرب معلنة مع املسلمني الهوادة فيها ذلك يف

 دربـه   ورفيـق  هـو وفعـال ً ذهـب  .…تلك املدينة اليت هبا العرب اجملاهـدون   زينيتسا مدينة

 اجلبـال   ملدة أسبوع كامـل علـى  ان على أرجلهميارمحة اهلل عليه وأخذا ميش اليمين أبواحلسن

فكانت فرحتـه  ..…زينيتسا حتى وصال إىل مدينة.…الباردة اجلو رتفاع الشاهقةاال العالية
وشـارك  … العرب اجملاهدين والتحق بركب كتيبة.…بتسامته المثيل هلا او.…التوصف 

ــه املعــارك   علــى رتســاماال دائمــة  قلــب رقيــق وابتســامة اوكــان رمحــه اهلل ذ…إخوان

 أحـد  وكـان  للحراسـة  خرج اجملاهدون ذات يوم يف منطقة شريشـا إىل اخلـط األول  …شفتيه

وقـال   الـيمين  اخللـود ا أبـ  وأتـى عنـد  … اجلبهـه اجملاهـدين يصـور الشـباب وهـم منطلقـون إىل     
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 أبواخللـــــــــــــــــــــــــــود مارأيـــــــــــــــــــــــــــك بالشـــــــــــــــــــــــــــهاده؟؟؟؟؟.…لـــــــــــــــــــــــــــه

حتـى وصـل   …وأشـار ناحيـة حنـره   .…الشـهادة فيهـا مـوت   ..… ةاملرحـ  بروحـه  أبواخللود عليه فرد
وأتـت قذيفـة هـاون وسـقطت     …هلـم فـردهم اجملاهـدون     الصـرب  وتعـرض .…ةاجلبهـ  اجملاهـدون إىل 

 .…لــــذي اشــــار عليــــه وقــــت التصــــوير باملكــــان ا ةشــــظي وأتتـــه  اخللــــودي جبانـــب أبــــ 

 دفنـه .…غـرور إىل دار اخللـود إن شـاء اهلل   وودع دار ال..… اهلل شـهيداً إن شـاء   بعـدها  سـقط 

 من وبعد ثالثة أشهر من دفنه يقول.…غري اجتاه القبله خطأ منهم غري متعمد على جتاهاب اجملاهدون

 قـربه  حنفـر  وحنـن .…رباً جديداً باجتاه القبله وحفرنا له ق.…ذهبنا الخراجه من القرب  دفنه حضر

 ومالمح وجهه بعد……ورائحته……كيف سيكون شكله بعد الدفن..……التخيالت تراودنا

 وكلنا أعني مفتحه والقلـوب ترجـف مـن اخلـوف    ..…وصلنا إىل جسده حتى……الدود أكلها أن

 مل رب واهلل ثـم واهلل اهلل أكـ .…ثم بان جسده كله ..فبان شيء من جسده .…األخري القادم للمنظر
 !!!!         بــل واهلل كأنــه نــائم  ……ومل تظهــر رائحــة كريهــة منــه    …جســده شــيء   مــن يــتغري

 بعـد مـرور ثالثـة   ..…ومل يـتغري مـن جسـده شـي     ..………يف قـربه اجلديـد    ودفنـاه  أخرجنـاه 

  كرامه؟؟؟؟؟؟ اليست. ……أشهر

رائحـة امليـت حتـى نقـوم بتعـديل       روجوخـ  التحلـل   اليت حفظ اهلل هبا جسده منةهي الكرام واهلل بلى
  .……قربه

  ..…وتقبله ذلك الشاب اهلل فرحم

 ..……حلقنا به عاجالأاخللود وا بأ اهلل فرحم
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 أبو عمير الجداوي

ولـد وترعـرع   . … والـدرر واملرجـان  واآللـئ  ة الزاخـر باألصـداف   مـن درر حبـر جـدّ   درة هو
 … اجلهـاد يف أرض أفغانسـتان   له وسبق …هناك رمحة اهلل عليه ونشأ نشأة طيبه مباركه 

  مصنع الرجال األوائل

 … مـــــع أبوحســـــني املـــــدني رمحـــــه اهللقنـــــدهار منطقـــــة  رمحـــــه اهلل يفكـــــان فقـــــد

والزم أحـد املشـائخ الفضـالء    … إىل جـدة  رجـع  املباركـه   اجلهـاد يف تلـك األرض  نتهاءا وبعد
رر  قــ....هــ ١٤١٤يف عـام  .. …قلــب ظهـر  عـن … وحفـظ علـى يديـه القــرآن الكـريم     

سـتعد  ا وفعـال ً أعـد و  … هنـاك  اجلهـاد خوانـه  إالـذهاب إىل البوسـنة واهلرسـك ومشـاركة     
 يف منطقـة جليزونوبـويل   العـرب  اجملاهـدين  مبجموعـة وانطلق إىل إخوانه يف بالد البلقان والتحق 

ــهم   …  ــه خبدمتـ ــن إخوانـ ــز عـ ــزح … متيـ ــرة املـ ــم الطيـــب وكثـ ــليتهم  … معهـ  …وتسـ

 من عمليتني على قميت تتكون… ةكبري استعدوا خلوض معركةن أ على اجملاهدين األمري نادى
  ...جبل

 تقسم جمموعة اجملاهدين إىل جممـوعتني  أن كانت واخلطه…  هي عملية مسولني العمليه وتلك
 األخــرى العمليــه علــى اجلبــل اآلخــر اجملموعــة وتكمــل وترتــاحتقــتحم األوىل اجلبــل األول …
 … وكـان معروفـاً بلياقتـه البدنيـه العاليـه      … نيالعمليـت  تـا ل كلفأصر رمحـه اهلل أن يـدخ  …
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اسـطات حتـى قبـل األمـري أن يـدخل       تلـو الو الواسـطات  وأدخـل   فأحل على األمريفرفض األمري
قبـل  …  وسـعادته هبـذا القبـول التوصـف     … التوصـف  فرحتـه فكانـت  …  املعركتني تاكل

وكـان يقـول   . …اب  ميلكـه علـى الشـب   وما ومالبسه ماله.… أخذ يوزع تركته ةاملعركه بليل
وأتـوا لـه   .… فـردوا بـالنفي   ؟؟؟اًمتطيبـ  منكم أحدالخوانه إنين أشم رائحة طيب أيوجد 

؟ حتـى داروا   الو تشـمها أ اليت الرائحه هيهل هذه …بكل العطورات الليت كانت حبوزهتم 
 قبل املعركة كـذلك قـال لصـاحبه    … منها وأفضلعلى كل العطورات وهو يقول ال بل غريها 

وسـكت  . … شـاء اهلل  إن سـارة  مفاجـأة  عنـدي لـك   ةوي درويش غـداً بعـد العمليـ   البوسن
 املعركـه وهـو   يـوم  أتـى …البوسـنوي   قتل فإن ساعته الكاسيو لدرويشبأنه إنوأخرب الشباب 

 أول جبـل  واقتحمـوا  اجملاهـدون  وبـدأت املعركـه وتقـدم   . …يشم رائحة الطيـب مالزمـة لـه    
 ومـن معهـم بـني القمــتني    العـرب  اجملاهـدون   األخـرى فاحنصـر  فسـقط ومل يتقـدم البوسـنويون مـن اجلهـات     

 ملؤها الفـرح والسـرور فأتتـه طلقـة يف     ةعجيب غريبه ابتسامةً وأبتسم ءهالتفت أبوعمري على من ورا…
فإذا بصـاحب  …احناز اجملاهدون ورجعوا …  اهلل شاء إن شهيداًقلبه مباشره فسقط بعدها قتيالً 

فأخرجوا له سـاعته وقـالوا هـذه املفاجـأه     . …عمري أبو أينقول درويش البوسنوي ي …؟؟أبي عمري
بـل  .. … درويش على ركبتيه يبكـي كبكـاء األطفـال    فخر… قتل إنه. …أبوعمري هبا اليت وعدك

  .…… سبحانه اهلل مشيئة ولكنهاالكل قد بكى على فراقه 

 . … منه اًعمري وأبدل األمة خريا أباهلل فرحم
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 أبوزياد المدني الجداوي
انفروا (  لنداء الرمحن تلبية أفغانستان خرج رمحه اهلل إىل.… أهل مدينة جدة من هو

حدثت له كرامة .. … قندهار جبهة يف هناكوشارك إخوانه املعارك ) …خفافاً وثقاالً
. … قتل رمحه اهلل وتقبله أن إىل حياته يف قندهار واليت أحدثت انقالباً يف ةعجيب

 واركبوا مجيع أسلحتهم على … قندهار يفستعدوا ملعركة ايوم وحاصلها أن اجملاهدين ذات 
 ذلك وفوق.. و…و…و.. وهاون..…جيواربي .... وذخري … بيكا ( الرتاكتور 

 وعند طلوع … الرتاكتور كله اجملاهدون راكبون على الرتاكتور فكان أبو زياد على طرف
إذ هبا تنفك  …واجملاهدين بالذخائر ئهاملمتلإذ باحللقه اليت جير هبا العربه … الرتاكتور اجلبل 

سقط … أبي زيادعلى والشباب …زياد ي الذخائر على أب … ةوتنقلب العرب… عنه 
 بل صاح على اجملاهدين بنفسه يعبأ األمري أبوحسني املدني رمحه اهلل على يده فانكسرت فلم

خوانه وإ.  …حبرقه ويبكي يبكي زياد وفإذا اب…وكيف فالن … كل بامسه كيف أنت 
 !!!!شيءال : ..يقولون له مابك يارجل فيقول 

إن األرض .. …واهلل . …لزموه قال واهلل أفلما .. … يبكي وهو أيام  ثالثةعليه مضت
. …ودخل وجهي هبا ومل أصب بأذى . …نزوت يل ا. … عليها بوجهيملا سقطت 

 .… فعاهد اهلل على مواصلة الطريق… اهلل مناللهم لك احلمد أأستحق هذا 

 زياد املدني تيمناً بأبي وتكنى .… جده. … ذهب رمحه اهلل إىل افغانستان بعد
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 واهلرسك يف عام البوسنه إىل بعدهاانطلق … بصاحب عزيز عليه قتل يف أفغانستان
 اجملاهدين بالعرب والتحق. …وذهب ملدينة تشن…  مع أوائل اجملاهدين ..هـ١٤١٢
 اجملاهدين على العنب يوزع وقبل العمليه أخذ …وأتت عملية البانديرا يف تشن . …هناك 

 وبدأت املعركه …وهم مصطفون للقاء العدو ويقول هلم اهلل أكرب كيف عنب اجلنه يا إخوان 
. … ومل يستطيعوا أن يأخذوا جثته فأخذها الصرب اجملاهدون حنازاو …وقتل رمحه اهلل 

 .… اياما دوبوي مدينة يفوعلقوه … وصلبوه 

 اهلل رضي بكر كما قالت أمساء بنت أبي..…… سلخها بعد ذحبها الشاةيضر وهل
 …عنهما

 … أبي زياد املدني…  واحلق مبن تكنيت بكنيته  شهيداً إن شاء اهلل زياداأب فوداعاً

 ..…… آمنياهلل تقبلكم
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 عباس الخوالني

أخرجت ....  شباب مدينة الطائف ، املرتبعة على قمم السرات من شاب
وقمم ... على قمم اهلندكوش يف أفغانستانتربىلذي لنا ذلك الشاب ال

ذهب رمحة اهلل عليه ..... واهلرسكجليزونوبويل وزافيدوفتش يف البوسنة 
 القربى من اهلل عز وجل ولطلبإىل أفغانستان ملساعدة إخوانه اجملاهدين هناك 

 اجملاهدين جببهةالتحق .....طهارولعله أن يلحق بركب الشهداء األ....
  ....عليهحسني املدني رمحة اهلل تعاىل اواليت كان أمريها أب...ار يف قنده

ومن قصص عباس  ...حسني ي وآلت إىل عباس االمارة بعد مقتل أب
ليه أنه ذات يوم ذهب اجملاهدون إىل الطريق الواصل ئو باملسواستشعاره ةالبطولي

دبابات واآلليات لغام ليعيقوا تنقل ال واملطار ليقوموا بزرع األقندهاربني مدينة 
 ....  قدر من اخلسائر يف صفوف أعداء اهلل الشيوعينيأكربهناك وليحدثوا 

ويقف ضائعاً ... العرب يفقد الطريق اجملاهدينحد أذ اوبينما هم يف طريقهم 
 فرجع بنفسه وأخذ يبحث عن اهللأحس بفقدانه عباس رمحه ...... تائهاً 
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 ذا قلبٍ كبري كانفقد ....خلط االخ العربي حتى وجده وأرجعه معه إىل ا
 عال خلقكان رمحه اهلل ذا .....وحمباً إلخوانه مستشعراً املسؤولية عنهم 

..... نشاد وكان متمكناً من السرية النبويه وصاحب صوت مجيل يف اإل
ولكنه مسع مبأساة ...فحزن حزناً شديداً ... يف افغانستان اجلهادنتهى ا

 من أفغانستان إىل باكستان إىل كرواتيا فجهز نفسه...البوسنة واهلرسك 
وشارك إخوانه يف منطقة تشن .....أهلهومل يرجع إىل  ....ةفالبوسن
 على القعود فطار يصربولكنه مل ...ورجع بعدها بشهور إىل الطائف ....

 بأحد البوسنهواتصل هاتفياً وهو يف طريقه إىل .....مرة أخرى إىل البوسنه 
عباس وأخذ يودعه ويستسمح منه وكأهنا املكاملة خ اللذين يعرفهم ياملشا

ماراتي وأبوعلي البحريين وصل إىل كرواتيا هو وأبوياسر األ.....األخريه
واحلصار ال أحد .....واخذوا يتتبعون األخبار  ....أمجعنيرمحهم اهلل 

ومن ... واألعياء من مكان ملكانالتعبأخذهم ... يستطيع الدخول 
 فدخل هو وأبوعلي الطريق مرى حتى يسر اهلل هلمطاردة من الكروات ألخ
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 ..... ويقولفلما رأى الشباب اجملاهد أخذ يبكي من الفرح ...وأبوياسر 
 صاحثم  ......واهلل ماأتيت إىل هنا إال ألنال الشهادة وأقتل من أعداء اهلل 

 .... على جبال زافيدوفتش ....ركيب ااملنادي بعدها بفرتة ياخيل اهلل 
 ...أبوعلي البحريين يقول للشباب أين أمجل مكان هنا ..... ه فأعد نفس

 ..... ومناظر مجيله فقال له اتركين هنا هنرفدلوه على أمجل مكان به 
ا دخلو ... بإذن اهلل سيقتلفعلم الشباب أن الرجل  ...وأخذ يفكر بعمق 

ىل  إوصلواحتى  .... بطال وصالوا وجالواوقاتلوا قتال األ ... إىل املعركه
فإذا بصربي خمتبئ خبندق ويطلق من خلفه الطلقات ...خنادق الصرب 
 يأتي به حياً فاقرتب إليه ولكن قدر اهلل أسبق إذ اصيب أنفأقسم عباس 

 .....  اهللشاءبطلقة خر بعدها شهيداً إن 

رمحهم اهلل .... رفيقا دربه أبوياسر االماراتي وأبوعلي البحريينمعه وقتل
  ....منيآ...مجيعا وتقبلهم 
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 طبرناك الجزائري

كان رمحه ......من اجلزائر.....بن باديسامن بلد .... بلد املليون شهيدأهل من
جيوهبا مينة .....فقد كان قبطان سفينة ينخر هبا عباب البحار ....وتعليممال ا اهلل ذ
وهداه اهلل فأخذ يرتدد على أحد .....سكن يف إيطاليا ...شرقاً وغرباً....ويسره
 فإذا به يتعرف على رجل من أهل اخلري من بلد اخلري من يطالياإجد مسا
 إىل البوسنة واهلرسك لينصر إخوانه هناك وينال بفأوصاه أن يذه...........الشام

أخذت األفكار تراوده ...... ستشهادواال...والرباط .....اجلهادشرف 
يطاليه رب زوجته اإلفأخ... السفر إىل البوسنة واهلرسك علىحتى عزم ذات يوم ....

  !!!! معه أو يطلقهاوتذهبإما أن تسلم ....النصرانية 

وزوجته ودالهلا ....ا وزينتها اهلل أكرب فضل اآلخرة على الدني ....الطالق فاختارت
وكان رمحه ..... ومرضاة من رب رحيم.... يبتغي بذلك جنة وحورا....وروبي اال

عايل الطراز ...مجيل البناء ...ثاث  األوعنده منزل فاخر... مال وفري اهلل صاحب
وصل إىل ارض اجلهاد يف البوسنة واهلرسك ... إن شاء اهللاهللتركها كلها هلل ويف ....
طلحة ا والزم أب....وتعرف عليهم هناك.... جليزونوبويليفوالتحق باجملاهدين ....

ان عند وك... وأصيب أبوطلحة بكسر يف ساقه األياممرت ....الفلسطيين وصاحبه
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 إىل اخلط يستعدون لقتال الكروات يف اجملاهدونذهب ...اجملاهدين عملية على الكروات 
 اليستطيع أن يشاركهم للكسر اللذي يف رجله الفلسطيين طلحة ووكان أب...معركة عظيمه

فلما وصل إليها  ...ة إىل منطقة قريبة من اجلبهيوصلهفطلب من أحد البوسنويني أن ....
فكانت فرحته التوصف فلما رآه ... يف اجلبههللمجاهدين املنطقه حتى وصل قال أريد تلك

فجلس هو وأبوطلحة على سفح )...  وراي ورايأنت.....( طربناك قال له ممازحاً
إن شاء اهلل أهجم .... الكرواتيه ممازحاًالبيوتجبل يف خندق وطربناك يشري إىل أحد 

ذا حتى بدأت املعركه فأصيب طربناك وهك......على ذلك البيت وآخذ ابنتهم سبيه 
وحني ....وفاضت روحه على تلك السجده....شكراًبطلقة يف قلبه وخر ساجداً هلل 

 ..... بتسامه واالشراقهواال احلمرة لؤهمحلوه إخوانه إذ بوجهه مت

 الفلسطيين ونقلوه إىل املستشفى ولكن روحه قد فاضت إىل بارئها أبوطلحة وأصيب
 ..... 

 ........  فسيح جناته ما ذانك الشابني وأسكنهاهلل فرحم

 ..... إىل هذا اليوم...... البوسنويون ذلك اجلبل جببل طربناك مسى وقد
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 أبو عبدالرحمن المدني

 

 األيام يعين أيام العشر مامن أيام العمل فيها خري وأحب إىل اهلل من هذه" اهلل عليه صلى قال
وال اجلهاد يف سبيل اهلل إال رجل خرج بنفسه وماله : قال . ؟وال اجلهاد يف سبيل اهلل: قالوا

 "فلم يرجع من ذلك بشيء

 من السباقني إىل اجلهاد فقد كان رمحه اهلل يف أفغانستان يف جبهة أبوعبدالرمحن صاحبنا
 ...  قندهار

ويبذل ....ويساعدهم على دفع عدوه وعدوهم ..... األفغان آالمهم إخوانه يشارك
بعد ...... لعل اهلل أن يتقبلها منه فيشرتيها فيعتقه من النارة اجلنسوقة يف روحه رخيص

شارك .... ومنها إىل البوسنه ة النبويةذهب إىل املدين....  يف أفغانستاناجلهادنتهاء ا
 جليزونوبويل البوسنويني معاركهم وجراحاهتم والتحق مبجموعة اجملاهدين العرب يف إخوانه

وأحبه .....لك لطيبة قلبه وبعده عن التكلف والتصنع أحبه إخوانه وذ.... 
إنه دكان له يف سوق ... ما مازال يربطه يف هذه الدنيا يئاًأحس أن ش .... البوسنوييون

 أحوالولكنه ملا رأى ....تكلف عليه الكثري من املال واجلهد  ....ة لألواني املنزلياملدينه
 ..) خصاصهؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم وي ...(إخوانه البوسنويني آثرهم على نفسه 
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وكل ....ستجمع نفسه ورجع إىل املدينه وباع دكانه وسيارتهاوفعالً ...
نفسه ....باعها هلل سبحانه ...وأخذ أمواله ورجع هبا إىل أرض اجلهاد ....ماميلكه
 حتجزه كروات اهلرسك اخلبثاء وأخذوا مجيعاويف طريق دخوله اىل البوسنه  ....وماله
ولكنه رضي بقضاء اهلل وقدره وكأن شيئاً مل ....وتركوه بال مال ...أمواله
ولكن املعركه تأجلت إىل يوم ... إىل إحدى املعارك وكان هو أوهلمإخوانهذهب ....يكن

تالياً ...فبقي مرابطاً مل يرجع.... يف اجلبهه على الرجوع إىل اخلط اخللفي البقاءآخر فآثر 
وقاوم بشده ...د أتى الصرب على اجلبهه فدافع دفاع األبطال ومن الغ.... اهلللكتاب
 .......  طلقة يف ناصيته فخر قتيالً شهيداً إن شاء اهلل والدماء تنزف منهأتتهحتى 

 ... وتقبل منه ماله اللذي قدمه يف سبيل اهلل ... أباعبدالرمحن اهلل فرحم

 .....  قدمها هلل عز وجل اليت وروحه

 .... ن ذلك بشيء يرجع ممل وفعالً
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 أبو دجانة األحسائي.. عبداللطيف بودوخي
 

 ....... اهلفوف- مدينة املربزمن شاب

 ......  أحد رفقائهعنه يقول

 .....  اهلل أثناء وصوله إىل البوسنه واهلرسك رمحه قابلته

 .... ووقار ومست قلما جتدها يف شخص آخر... هيبه له كانت

 ....... هلل  اهلل حافظاً لكتاب ارمحه كان

مشعل ( أبي عبداهلل الشرقي بالشهيد اجملاهدين أشبه  ، هيبةا ذ، وقور، الصمت كثري
 ...... يف سريته وشخصيته وخلقه) القحطاني

نضمام للمجاهدين  أرسله اإلخوة إىل جبهة مدينة توزال لال، مرة يف مضافة زنتساأول رأيته
 وخريحبة العلم املميزين وحافظ لكتاب اهلل  حيث أنه من طل، ليعينهم يف الدعوة هناكالعرب

 ..... ....ق هبم بعد فرتة يف توزال وشاء اهلل أن أحل... اجلامعة كلية الشريعة

 ......  معه يف نفس الغرفة مع العابد اآلخر الشهيد فياض اليميناسكن وأن

 .. .. لذكرا دائم ، وقوراً، كان كثري الصمت ،ربعة شهورأ يف نفس الغرفة قرابة معه عشت
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 لعل.......  فلنكثر فيها الذكر ،حمسوبة علينا ) أيام اجلهاد(هذه األيام (  يقولدائماً وكان
 اهلل من ورعه رمحهوهذا كله ).... ريائنا لكثرة  جهادنااهلل يتقبل منا الذكر اذا مل يقبل  

 أن ويبتهل إىل اهلل ،م الليل باكياًو يق، بساعتنيكان دائماً يقوم قبل أذان الفجر  . ...وتقواه
كان ،وكانت له حلقة يف املسجد يعلم األطفال قراءة القرآن. ....... يرزقه الشهادة

 ...........  بني األهايل حمبوبا

 وكانت ، حيث أن والدته قد توفيت قبل مقدمه، مرة للربيد ليتصل على شقيقتهمعه ذهبت
ليت أجلها وزيارة والده الذي سقط طريح  أن تقنعه بالرجوع إلمتام مراسم زواجه احتاولأخته 
هذا طريقي قد أخرتته ولن (وكنت أمسعه يقول ألُخته .............  مريضاًالفراش
 ) ..........  الحتاويل إقناعي، عنهأتراجع

 يف مناظرها الطبيعية ةماكن اجلميلن وقت الفراغ يذهبون لبعض األو اجملاهداإلخوة وكان
 ... ... القلوبوكان رمحه اهلل يلقي اخلواطر اإلميانيه اليت ترقق .. ... والتسليةللرتفيه

 ......... باآلخرة وتذكرهم

 ، قرر اإلخوة الذهاب لرحلة ترفيهية يف إحدى البحريات ، فيها أجله اليت كانالعملية وقبل
 فاستفسر منه األمري عن ، يف الرحلةمعهم اجملموعة عن الذهاب ألمري أبودجانة  عتذرا
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 األمري على فسمح له. أريد أن أختلي بنفسي، فقال أبودجانة ألمر بيين وبني نفسي ،بالسب
 ...... ........مضض 

 لعله كان عنده إحساس ،بتسامة على حمياه التفارقها كانت هناك ، كنت أرقبهالعملية يوم ويف
 ............. قتحام لال وقام األمري بتوزيع اجملموعات،نتظرها طاملا بلقاء

ثم اقتحم .........  تفرقنا حيث كنت يف امليسرة وهو كان يف امليمنةالعملية بدء عندو
 ...........  للصربارتباطياً خندقاً أبودجانة ومعهماإلخوة 

 أعداء اهلل من ي يصلاخلندق يف أبودجانة وكان ، اليدويةبالقنابل تراشق وحصل
 ......... سالحه

 رأسه فاخرتقت شظية رأسه من اخللف  اخلندق على مستوىخلف قنبلة فسقطت
 احلمدهلل..... ويردد،صابته غائب عن الوعي إ خالل وكان ،واستقرت داخل رأسه 

  ......احلمدهلل واهلل أكرب...... احلمدهلل واهلل أكرب....... أكربواهلل 

 ........... املستشفى  إىل أبودجانة نقل

 ........ ها ثم فاضت روحه إىل بارئأيام هناك ثالث وبقى

 البيت بأهل القرية وحضر جنازته مجع غفري مل تشهده جنازة متألا يوم دفنه ويف
 ......... مثلها
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 ............  القريةوجهاء حسب كالم على

 ...... ة رمحة واسعاهلل هناك رمحه ودفن

  ....... أبادجانه شاء اهلل ياان جنة اخللد فاىل

 ...... وياعابد توزال وفارسها. .....ودرهتم االحساء أهل فخر يا

 ....  والسلوانالصرب وذويك أهلك واهلم واسعه اهلل رمحة رمحك

  شرتىاقد باع واهلل  .................التـحزنـوا أهـله يا

 قد خطه خري الورى ..................سلكته الطريق هذا
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 فهد الشبانات

 .....  أحد رفقائهعنه يقول

 ..... مل يتجاوز الثامنة عشر عاماً......... يف السن صغرياًشاباً عرفته

 .... ةوالتضحي...لتزام بالنشاط واحليويه وروح االمتوقد شاب

 .... ةومن عائلة طيب....من أهل مدينة الرياض..... بن عبداهلل الشبانات فهد مسها

 ..... ملا مسع عن حمنة إخوانه يف البوسنه واهلرسك .....ةوثري ودينه

 .... مل يطق اجللوس دون نصرهتم....وآالمهم...فالمهم أ يناهع ورأت

فسافر إىل بالد البوسنه ....ستعد للسفراوفعالً أعد و .....جهادهم ومشاركتهم
 ...... هـ ١٤١٥واهلرسك يف صيف عام 

 ..... ونور اإلميان مشع من وجهه الوسيم..... فرأيت قسمات وجهه الربيئه إلينا وصل

فكان ممن نفر من املعسكر إىل ....واستنفر الشباب.....و قالفا فيسيكمعركة أتت
 ..... اجلبهه
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ومن ثم انتقل .....والرباط على أرضها..... بدخول هذه العمليه اهلل واكرمه
 ....  زافيدوفيتشمنطقةاجملاهدون إىل 

كل جمموعه مكونه من مخسة من ..... إليها قسمونا إىل جمموعات وصلنا وحني
 .... الشباب

 ..... أسفل اجلبهه.....  البيوت البوسنويه يف القريه على ووزعونا

 .....  البيت اجملاور للبيت املوجود فيه أبوعبداهلل الشبانييف فكنا

 ... فتعجبت واهلل من روحه املرحه.....وعرفته عن قرب... فأكثر أكثر عاشرته

 بيت مال وقد أتى من.....وخدمته هلم .....  على نفسه اخوانه وإيثاره
 ...... وثراء

 ...)..... اذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين....( هلل عزوجلكلها تركها

 ...... ويقلل النزول من اجلبهه إال حلاجة قصوى..... حيرص على الرباط ممن كان

 .......  قرابة السبعة أشهر حتى أتت معركة الفتح املبنيمرابطني مكثناً

 .......  املعركهوأتتحتى يسر اهلل  .......من اجلمر على أحر ننتظرها وكنا



)١(البوسنه والهرسك............................................                      من قصص الشهداء العرب في                            

 98

 ..... ةومحلوا السالح والذخري.... أنفسهم اجملاهون أعد

 ......  للقاء اهلل والتنكيل بأعدائه الصربشوقاً وكلهم

 .... وتعالت صيحات التكبري ..... املعركه مع الفجربدأت وفعالً

 ........ اهلل فسقط شهيداً من صربي جبان على جانب أبي عبدطلقات فأتت

 ......  املعركهبداية يف

 .. ستشهاده رمحه اهلل ا خرب أتى

 ......  فرحي له بالشهاده كان على فراقهحزنيفبقدر 

 .....  ذلك الشاب اللذي ترك الدنيا وماهبا من لذة هلل عز وجلاهلل فرحم

 قدامميان واإل اإلوسالحه من عاف احلياة جماهداً            كل من

 جرام من طبعها اإلملعونة شر العباد عصابة           من غدرته
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 أبو مريم األفغاني

 

 ........ ملانيا من أفعانستانأىل إهاجر والداه ........االفغاني أبومريم

 ...... املأهولة باملعاصي والفنت..... تلك البالد املرتفهيف فنشأ

 !!! يف بالد الغربها وعاداهتمارامتهموعلى ك ....اا على دينهم حافظهاوالد ولكن

 تربيه والديه أحضانوتربى يف ......ةبالفطر متدينون أهله اهلل يف بيت رمحه نشأابومريم
  ..ةسالميإ

ومايدور فيها من آيات ....فهي بلده األصلي.... يف أفغانستان مبحنةإخوانه مسع
 ..... وكرامات

فوافقا بعد جهد جهيد على ذهابه إىل .... للذهاب إىل افغانستان والديه فاستأذن
 ..... هناك

ورابط وجاهد ومكث فرتةً طويله ينهل من .... لنصرة إخوانه يف أفغانستانذهب وفعالً
 .....  الرقراقه هناكاجلهادجداول 
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وتزوج من فتاة ....وأخذ يرب هبما ....ملانيا أفرجع إىل والديه يف  .....كابل فتحت
 .... عنهنلكنها واهلل تذكرنا سريهتا الطيبه بالصحابيات رضي اهلل  اإلسالم وحديثةملانيه أ

 ......  أسلمت حتى كانت كالشعله يف طلب العلم والدعوه إىل الدين اإلسالمي أن ما

 ....  املعني له بعد اهلل على ثباته على دينهنعم فكانت

 .... ه املكثفهوالربامج الدعوي...وحتفيظ القرآن الكريم.... العلميهاحللقات فأنشأ

 .... انيا دروب اخلري والدينأمل اهلل شعلة متقدة تضيئ للمسلمني يف رمحه فكان

فتحركت عزة املسلم اجملاهد .... مسامعهم ما حيدث ألخواهنم يف البوسنه واهلرسكإىل منا
  وخنوته

 . ...  رفضا رفضاً شديداًاولكنهم... والديه بالذهاب مرة أخرى إىل اجلهادإقناع فحاول

 لها ق حتى وافا عليهموتلح للجهاد  بذهابهقنع والديه ت أن حتاول األملانيه  زوجته فكانت
 ... 

وجهزا .... حذيفة االفغاني رمحه اهلل ي أساريره ونادى على صاحبه أبأنفرجت وفعالً
  للسفرحقائبهما 
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 ....... النظرة األخريهوألقيا.... الوداع األخرياأهاليهم وودعا

 .....  والتحقا باجملاهدين وسط البوسنه هـ١٤١٢لبوسنه أواخر عام  اإىل وصال

 .......  اجملاهدين عملية كبريه يف جبهة فيسيكوعند كانت

وأعد اجملاهدون هلذه العمليه .... تقع على الطريق املؤدي إىل سراييفواجلبهه وهذه
 ...... الشاقه

 .... باألمتارالشتاء وعز نزول الثلج وكان وقتها يف أوج ... إعداداً مكثفاًاملهمه الصعبة

 وأعدوا هلا إعدادا قوياً وتبايعوا على ة باهلل على تلك املعركاجملاهدون فاستعان
 ..... املوت

 وقطع خطوط الصرب ة املعركه أن يتقدم اجملاهدون على اخلطوط الصربيخطة كانت
 ....  االسرتاتيجيهالياشوالتحصن مبدينة 

 كيلو مرتات قليله ليواصلوا فيما بعد التقدم لفتح ثغرة لسراييفو  عن سراييفوتبعد واليت
 .. ةاحملاصر
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ختلط الثلج االبيض بالدم االمحر او.... وتعالت أصوات التكبري والتهليل املعركه بدأت
 ..... القاني

ولكن اهلل قد .....قتحام اخلطوط الصربيه والتقدم حنو مدينة الياش ا من اجملاهدون ومتكن
 ....  منطقة أكرب مما كانوا يتوقعونيهمعلفتح 

 إمكانيات والصرب يعرفون جيداً...... اجملاهدين البسيطه بني جبال املنطقه قوة وتشتت
  ..اجملاهدين

  ..... ةوقتل من الصرب األعداد الكثري.... مظلي خلف اجملاهدين بإنزال فقاموا

فسقط رمحه اهلل .....القدر  غادره على حنر أبي مريم وشظايا تائهة هبا طلقات وأتت
 .... دمايثعب 

 ......  روحه إىل بارئهافاضت حتى

 .....  وأبنته مريمة زوجمن بعدهوأصلح ... مريم ا أباهلل فرحم

  ...........آمني اللهم
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 أبو معاذ القطري

 ....... من عائلة قطرية كبريه وثريه... أهل قطر من شاب

 ......... ةاعة التبليغ والدعو عز وجل على يدي مجاهلل هداه

 ..... وفعالً ذهب إىل تلك البالد ......... إىل باكستان للدعوة إىل اهللاخلروج فقرر

 ....  ونزل هناك.....وحده فرتب حجوزاته على بيشاور إىل هناك وكان لوصل فلما

 ..........  وقال لصاحبها أريد العربةجرأ سيارة استقل ثم

 ..... وفعالً ركب معه وذهب به...كب أنا أعرف مكان العرب را السائق له فقال

 .... وهو مضافة للمجاهدين هناك.... يقف به على بوابة بيت األنصار العرب به وإذ

وسأله عن وجهته فقال أتيت للخروج يف سبيل اهلل فقال ... اجملاهدين العرب أحد ستقبلها
 ... األخله 

 ....... بيل اهلل  هذا هو مكان اخلروج يف سوصلت لقد

 .....  بالشباب اجملاهد وأعد نفسه ورابط وجاهدالتحق وفعالً
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 .....  الطيبهوروحه اليه جتذبك اهلادئه وطباعه الساكنه  وجهه قسمات

 ...... وصوت هادئ ناغم.....ووجه وسيم باسم...... شعرٍ طويلٍ وناعمذا كان

 ......  قطربلده  راجعا إىلوقفل على أرض افغانستان  املعارك نتهتا

  .....واهلرسكمن البوسنة ...... املسلمني تأتي من قبل بالد الرومباستغاثات وإذ

 أو يتوانى يف الذهاب إىل هناك وفعالً ذهب إىل نصرة إخوانه ووصل إىل بالد يرتدد فلم
حينها انقلب الكروات على .....والتحق مع اجملاهدين العرب هناك... واهلرسكالبوسنه
 .....  هناك فكان احلصار الكرواتي على املسلمني املستضعفنيمنياملسل

واستقلوا سيارة .... العرب الذهاب إىل منطقة مهرج حلضور مناسبة هناك بعض أراد
فأخطأ السائق الطريق ... معاذ رمحه اهلل ووكان معهم أب... اشخاص أربعة وهم ةصغري
وهذا عمل ...يد يوقفهم وإذ برجل شرطه وح... الكروات مناطقودخل على ...

 إال والبنادق الكرواتيه والبيكات واألربي جي من كل حدب وقفوافما أن ...روتيين هناك
 ... عليهموصوب تصوب 

 ......  باحلديد ون وإذ هم مكبلة إالثواني معدوديلبثوا ومل
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  ......وكان به أربعة من اجملاهدين قد أُسروا قبلهم.... إىل سجن عندهماقتادوهم ثم

 .. . ا الكثري من األحداث واألحزانتتخلله...شهر األ مدة تقارب األربعة بالسجن مكثوا

 . . االسرى الكروات يف كل مرة يهزموا هبا أمام املسلمني يأتي قائدهم إىل اجملاهدين كان فقد

 .... حتى أشرف بعضهم على املوت من األمل... غضبه بضرهبم جام وينزل

 .... ولكن اهلل ثبتهم .....اهدين بكل طريقة يستطيعوهنا يؤذون اجملالكروات وكان

 .......  به اهلل عنهم وطأهتمهم وخيفف يوم عليهم دون موقف مضحك يسليالمير وكان

 أشد من ذاءاًوذي أبوعلي الكوييت إيأفقد ...  اهلل وال نزكي على اهلل أحداحمصهم وفعالً
وكلهم اختارهم اهلل  .....انلقطريوكذلك أبومعاذ وأبوصاحل ا. .. االخرينإخوانه
  .إن شاء اهلل.....شهداء .....عنده

 ..  فيديووأجلسوه أمام التلفاز وجهاز  ..ة اخذوا أحد االسرى اجملاهدين  أهنم ذات ليلجرائمهم من

والكروات يهددون إذا رأيناك ...والسالح خلف رأس أخينا.. خليعه افالماً يعرض
ن اإلسالم حيرم ألعلمهم ....هذا غري الضرب املربح..... حياتكفستفقدغضيت بصرك 

 ..... االمورهذه 
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خطط .....املعتزباهلل املصري...إن شاء اهلل ... أسد اهلل الليث الشهيد أن املهم
سرى اجملاهدين من براثن الكروات ألخوانه اإ اجملاهدين بطريقة ليخلص أسرطوال فرتة 
ختطاف قائد الكروات وسط البوسنه ان  ما خطط له ممت وفعالً....... املالعني

 ...... ومبادلته باجملاهدين

 ..... امسه بارقة امل..... معلومة مسجلة على شريط فيديومشهورة قصة وهذه

وشاركوا ....وفرح اجملاهدون هبم ....معاذ ومن معه ي  اخلروج ألخينا أباهلل كتب
 .. املعاركإخواهنم 

عن طريق مطار سراييفو ...روج من البوسنه والعوده لقطرن اخلو قرر االخوة القطريفرتة وبعد
 وهم اجملاهدن الشباب والقطريوفعال ودع ..... بواسطة ترتيب مع األمم املتحدهاحملاصر

 ...... سراييفوواجتهوا صوب ....نوأبومعاذ القطري وأبوصاحل وأبوعبداهلل القطري

 .... ةا عن طريق اجلبال امللتويطريق هل ذلك الوقت حماصرة من الصرب والسراييفو كانت

 من ةالقريبوقالوا نرجع لنشارك يف املعركه ... مطار سراييفو ورتبوا أمورهم السفر إىل وصلوا
خرى أ رجعوا مرة ثمسراييفو قبل سفرنا بعد يومني أو ثالثه وفعالً رجعوا وإذ باملعركه تتأجل 

 .... ..إىل سراييفو ليتابعوا طريقهم يف اخلروج من البوسنه 
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 ....لذين جييدون اللغه العربيه عند أحد أئمة القريه ا....زاريتش عند قرية بتوقفوا حتى
 قال ثمركبوا السياره ....ألدلكم على الطريق...فأكرمهم وقال هلم سأرافقكم إىل سراييفو

 وأوصىفرجعوا به ونزل وسلم عليهم ...هلم اإلمام عذراً أرجعوني ألسلم على أبنائي 
 .. صاحله بأبنائه خرياًزوجته ال

 ......  إىل القطريني وواصلوا طريقهم رجع ثم

فقتلهم مجيعا وهم يف طريقهم ) وهو شيوعي ( أحد القادة البوسنويني كمينا هلم فعمل
 اخلمر وصورها وهي جبانبهم وبعث هبا إىل اجلرائد وقال هؤالء أتوا خممورين قواريرنزل أو...

فقامت زوجة البوسنوي ومجعت الناس واملسؤلني ..... على الصرب وقتلوهمودخلوا
خذت تربئ زوجها ومن معه من هذه التهم وتستثري مهم أو.... ثنت عليه أ واهللومحدت 
 ......  ألخذ الثأر لزوجها وللمجاهدين من ذلك القائد اجملرم الشيوعيالبوسنويني

 .....  تلك الثله واسكنها فسيح جناته اهلل فرحم

  .........  .آمني اللهم
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 أبوسهل المكي وأبو خليل المكي

 

 حممد صلى اهلل عليه وسلم أن اجلنني وهويف بطن أمه يأتيه ملكان فينفخان فيه نبينا أخربنا
خربنا عليه السالم أن أوايضاً ...... ويكتبان أجله ورزقه وشقي هو أم سعيد الروح
 فيسبقع فيعمل بعمل أهل اجلنه  ليعمل بعمل أهل النار حتى اليبقى ويدخلها إال ذراأحدنا

.... إن حديثناً عن رجل كان ممن غفل عن ذكر اهلل .... عليه الكتاب فيدخل اجلنه
 يف جمال عملهما يف احلرم املكي الشريف حيث كانا يدفعان عربات احلجاج واملعتمرين وكان

وذلك من ... وكانا اليصليان مع الناس وهم يف حرم اهلل احلرام يف مكه .... املسعى 
 اهلل عز وجل إىل اجلهاد يف أرض اشاء اهلل هلما اهلداية وارشدمه....  غفلتهما شدة

قبل رمضان بأربعة أشهر  .... ةذهب أخونا أبوسهل إىل اجلبه .... ة الطيبأفغانستان
 أنقام أمري اجلبهه حياول ....  مل يسبق له أن صام رمضان وعمره يف آخر العشرينات وكان

 ثمفكان مينعه من األكل من الفجر وحتى الساعة العاشره صباحاً ...لصيام يدربه على ا
 اجلبههوهكذا يف األيام اليت قضاها حتى أستطاع أن يصوم يوماً كامالً يف .... يسمح له 

 العمياءنزل إىل بيشاور ليتحدث إىل والدته  ..... ةففعل له اجملاهدون حفلة متواضع...
..... أرجوكواهلل إني راضية عنك أن تذهب للجهاد ولكن فقالت له ...ن عليها ئويطم

 ......رجع إىل أفغانستان مرة أخرى اأن تأتي إيل وتراني قبل أن أموت و.... أرجوك
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..... مري وودعه والشباب يلفهم احلزن على فراقه  وأستأذن االةوفعالً رجع إىل اجلبه
 عن وحييد إىل ماضيه ويضعف التزامه ال يرجعـوكان األمري ينظر إليه بعني اخلوف والشفقه 

  ...ةورتب حجوزاته إىل جد.... نزل أبو سهل إىل بيت األنصار ...... الطريق 
 مرابطاً اجلبهةفقال إذاً أمضي هذه األيام األربعة يف ....وقالوا له إن الرحلة بعد أربعة أيام 

ودخل أول ....  أنطلق إىل جالل أباد ورابط هناك وفعال ً... حتى حيني موعد السفر 
 العدوويف وقت العصر اتت قذيفة من قذائف ... يوم من رمضان عليه وهو صائم 

..... رمحه اهلل وتقبله .... فأصيب أخونا أبو سهل فكانت شهادته  ... الشيوعي 
 نهإ هو أنا أعرفه وقال ال إنه ليس.... لذي كان عنده يف اجلبهه  اخلرب إىل األمري اوصل

 ...وحتكي قصته ... وإذ مبجلة اجلهاد تنشر صورته ....ذهب منذ أيام إىل بلده 
 ..... رمحه اهلل وتقبله.....  رفقاؤه عليهفبكى 

.. ذهب إىل أفغانستان ..... خليل املكي فال خيتلف عن رفيقه أبي سهل ي  أبعن واما
وشد مئزره يف العمل يف احلرم حتى ... .. ثم رجع إىل أهله يف شهر رمضان ورابطوأعد 
نظر رمحك اهلل إىل امواصالً الليل بالنهار ...  عشرين الف ريال من عرق جبينه مبلغمجع 
فجهز .... حيث ذهب إىل أحد أصحابه وقال له واهلل إهنا من عرق جبيين  ... هتمه

خرج ..... نه ما أعظمه من جترد هلل سبحا... اهلل أكرب ...  اجملاهدين الرجالهبا 



)١(البوسنه والهرسك............................................                      من قصص الشهداء العرب في                            

 110

ثم ذهب إىل أفغانستان ورابط يف خوست مع جالل الدين ...  يف سبيل اهلل ومالهبنفسه 
حتى قتل ...وكانت شجاعته يضرب هبا املثل ...  من املقربني اليه جداًفكانحقاني 

 ....  عليه إخوانه وقبلهم القائد جالل الدين حقانيوبكىرمحه اهلل 

  .....املتجرده هلل سبحانه وتعاىل ...  تلك الوجوه النريهاهلل فرحم
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 أبوعلي الفرنسي وأبوسعيد الجزائري

   

إن اهلل ليقيم حروباً ال غرض منها إال إصطفاء ( أبن القيم رمحه اهللالعالمة يقول
وتستغرب أشد .......أشد العجب واهلل إنك لتعجب .......)...الشهداء

يف عنفوان وعز شبابه  ....اً نصرانياًبي أوروحينما ترى عينك رجالً......ستغراب اال
يف سبيل اهلل  .....رخيصة يقدم نفسه تردد اإلسالم ومن ثم بِال  إىليهديه اهلل عز وجل 

أبوعلي .... مينوحيمل رأس و روحه على كفيه ويقول يارب تقبلها ......
 غري أصولشاب من أبوين فرنسيني نصرانيني ليسا متجنسني أو من .....الفرنسي

وأشد الناس عداوة .......بل من أشد املدن النصرانيه متسكاً هبا ....ةصرانين
وقد تأثر ......كان له أصحاب من العرب املهاجرين اجلزائريني .... واملسلمنيلإلسالم
فبدأ يسأل عن اإلسالم من مركز إىل  .....ة على مافيهم من تقصري وغفلمنهم
سلم على يدي رافضي أ فهوة اهلل نافذة ولكن مشيئ....ومن داعية آلخر .....مركز

 .... !!!!خبيثلبناني 

أرفع منزلة وذروة ( يف خميلته أن أفضل شي يف اإلسالم هو اجلهاد يف سبيل اهللتدور ولكنه
وكان معه ......والقتال .....فبدأ يسأل الرافضي عن اجلهاد ) ..... اإلسالمسنام

... جزائري وحيمل اجلنسية الفرنسيه إنه ذي هداه اهلل هو اآلخر من أصل  الدربهرفيق 
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فقررا الذهاب إىل لبنان للجهاد ضد اليهود مع حزب اهلل الرافضي ... اجلزائريأبوسعيد
 اوجهزومه.... أستقبال األبطالا إىل هناك واستقبلومهوفعالً وصال........
ضه مل تتقبلها  تصدر من الرافة أشياء عجيبناي يرءا بداولكنهم......ةاجلبه إىل اوأرسلومه
وضرب الصدور وضرب القامات وإسالة  ....ةمن زواج املتع......ةالسليمفطرهم 

 !!!!احلسنيالدماء من أجل 

بعد أن هدامها  ....واألملتلفهما احلرية ..... فلم يستمرا كثرياً وقفال راجعني إىل فرنسا 
 !!!!اهلل إىل اإلسالم

فاضل من أهل السنة واجلماعة من أصل  أحد األعلىولكن رمحة اهلل عظيمه اذ تعرفا 
 أن املذهب هناك غري اوأقنعهم......البوسنهودهلم على طريق اجلهاد يف ....جزائري 

وفعالً سافرا مرة أخرى إىل ....لبنانوخيتلف جذرياً عما كانا عليه يف 
ومعه .... ذلك القائد املسلماملدرسعند .....وذهبا إىل جبهة كونيتس ....ةالبوسن
 استقباالً حافال واستقبلومهافرحبوا هبما .... اجملاهدين العرب من البحرينبعض

 !!!!الرافضي على املذهب نالي يصافلما أتى وقت الصالة إذ هبم....ً

؟؟؟؟؟ ...ذهبا فشرحا هلم كيف أسلما؟؟؟؟ وأين ابدأ اجملاهدون يستفسرون منهم
 والسالمليه الصالة  وصالة النيب عة العقيدة السليماوبفضل من اهلل درسومه
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وبعد شهرين ذهبا إىل جبهة .......حتى تفقها يف الدين جيداً.......ةالصحيح
واهلل ......ورابطا هناك مع أكثر من ستني جماهداً عربياً..... يف جليزونوبويلأخرى
......  حب الشهادة اوتقرأ يف كالمهم..... الشجاعة ا حني تراهم ترى يف أعينهمإنك

حتى أتت عملية بدر ....وصوالت وجوالت  ....اًوإعداد ...اً رباطأستمرا
بدأت معركة ...وتعاهدا على القتال حتى الشهادة.... هبا رحاًفَِفطارا .....ةالبوسن

وتعالت اصوات التكبري وتطايرت الشظايا واألشالء يف كل  ....ةبدر البوسن
يشهد اخللق .....ه سعيداجلزائري يسقط جمندالً بدميبأواذ بليثنا ........مكان

ه تلك هوتعلو وج......... حممد رسول اهلل بدمهاهللعلى أنه وقع شهادة الإله إال 
ذو الثالثة والعشرين  وهو.........ةرض إشراقة نوجنتيهوتعلو ....بتسامة العجيبه اال

 ....... األسدفرحم اهلل ذلك .........ربيعاً

وأخذ يزأر كاألسد واهلل إنك حني تراه ....  أخونا أبوعلي الفرنسي بكاءً مريراًعليه بكى
يذكرنا واهلل ....أو أن حياة النعيم والرفاهية مرت عليه... إن هذا أوروبي التقول

وقفل .....نتهى اجلهاد يف البوسنه ا......  بن عمري رضي اهلل عنه وأرضاهمبصعب
 مسع هيعة يف سبيل رنسيالف بالليث  وإذةوماهي إال أيام معدود....... واهلل مبكياًباكياً 

 من أريرتيا ياخيل اهلل تأتيإذ بالصيحة ..... فذهب يطلب القتل واملوت مظانهةاهلل وصيح
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ومن ثم أبوسعيد ...فيطري شوقاً إىل الشهادة ولقيا اهلل عز وجل .....ركيب ا
وبينما  ...باجملاهدينفيلتحق هناك ........واألهنار...واحلور العني.....اجلزائري

ويقتل رمحه اهلل .....األحباشقعوا بكمني قد عمله هلم وبالدخول إذ ن هموهم ي
فوداعاً ياذا الثالثة .....إن شاء اهلل ...مقبالً غري مدبر ...صابراً حمتسباً....

 من أشد الناس كنتيامن .......يا من كنت وحيد والديك....والعشرين ربيعاً
 ........ رفاهيةً ونعيماً ودالالً

 ... إن شاء اهلل أباعلي الفرنسي واحلق بالقافله ياوداعاً .

 ...........  أبي سعيدبرفيقك واحلق
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 أوس الليبي

   

 شئت عنه من أخالق وصف مابدا لك من شجاعه فلن جتد وصفاً لتصف به هذا ما قل
 ...الليث 

 ........من ليبيا أرض األبطال... اللييب من أرض عمر املختار أوس إنه

وأبوعبداهلل .......أبواحلارث اللييب.أبوبكر اللييب و د. و دييباللصاحل .د
 و..و....و......اللييب

 ...... والعجب أن خيرج من أرضهم من هو مبثل أوس اللييبغرور فال

 .....وشارك إخوانه اجلهاد والرباط...... وهودون العشرين من العمر أفغانستان قدم

 .........شجاعه القصص البطوليه والفائقة الله وكانت

ليخدم ......فعكف مرابطاً ليعد نفسه أعداداً قوياً..... يف افغانستان القتال انتهى
 ....أمته

 .....ركيب إىل طاجكستانا إال سنتني وإذ باملنادي ياخيل اهلل ماهي وفعالً
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 ...... هذه األرض عن أرض البوسنه واهلرسك من ناحية املذابحكثرياً التبعد

 ...هنار األحتاد السوفيييت افما أن  ....والقتل اجلماعي  ... .غتصاباتواال

 .. املطرواعتصموا اياماً حتت  ...روس وأذناهبم العلماء مثل األلغام يف وجوه الخرج حتى

 ......يف ساحة قصر الرئاسه يطالبوا بتطبيق اإلسالم ...القارص والربد

 ...وأذناهبم من الشيوعيني ...فأتوا بكامل عدهتم وعتادهم...ر  باخلطالروس فأحس

 ... وإليك أخي بعض األحصائيات....وعاثوا هبا فساداً...كستان طاجأرض ودخلوا

 )... قتيل من املسلمني١٠٠٠٠٠...(.....ن مائة ألف مدني طاجيكي مأكثر قتلوا

  ) ........٣٠٠٠٠( من ثالثني الف أمرأه مسلمهأكثر أغتصبوا

 والشيوعينين إىل الروس قمناظر احلرائر املسلمات وهن يس عينك لتدمع وأنت ترى إن وواهلل
... 

 .....توزعوا على أرض أفغانستان) ١٠٠٠٠٠٠.....( مليون مهاجر طاجيكيمن أكثر

 .....وغالبيتهم يف أفغانستان.....وتركمانستان  .....وأوزبكستان
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 ...... لو توسعنا بذكر تلك األيام العصيبه يطول واجملال

 ....لك أسود اإلسالم فهب يعقوب البحر مبجموعته رمحه اهلل  بذمسعت املهم

 .....لنصرة إخواهنم ومؤازرهتم هناك......رمحه اهلل  ...مبجموعته وخطاب

 ..... أو يرتدد بل بكل شجاعة ومهه بذلك النفري فلم يتوانصاحبنا مسع

 ...فكانت الرتصدات على العدو..... جمموعة يعقوب البحر رمحه اهلل إىل أتى

 ).....ةثكن( موعد العمليه على بوسطه للروسحان حتى

 ....ختلطت األصوات ا وتعالت صيحات التكبري واملعركه بدأت

 )..........وما أمجله من غبار يعتق من النار(الغبار وثار

 .... أوس اللييب إىل الثكنه وأصيب قبله أبوفارس القحطاني رمحه اهلل أخونا دخل

 ...قتحم بنفسه ولوحده على خندق يتحصن به الروساو .....غضباً فاشتاط

وأتى هبا إىل أبي فارس ) رأسني(واجتز رؤوسهم ... كالصاعقه وهو يبكي عليهم فانقض
 ...القحطاني
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 .....وقال هذا هو ثأرك يا أخي.... تفيض روحه إىل بارئهاأن قبل

 .....).ككر وفر الزبري بن العوام رضي اهلل عنه وأرضاه( أخرى مرة ورجع

 ...هلل أكرب يقض هبا مضاجع الروس غمس نفسه بني األعداء وهو يصيح اوبنفسه ولوحده

 ...... العدد الكثري وقلب البوسطه رأساً على عقب عليهممنهم وقتل

 ....مقبالً....شهيداً .... طلقات غادره اردته قتيال اتته حتى

 ......نسأل اهلل أن يتقبله.......صابرا ًحمتسباً ....مدبر غري

 .......كبكاء االطفال ..... الروسي اجلنود الروس وهم يبكون التلفاز وعرض

 .........وعارهم....وخيبتهم ...... اذيال هزميتهمجيرون وهم

 ......... معهم مقابلة يف التلفاز الروسي اجروا ثم

 ...وهم يصفون أوس اللييب...... أن يصفوا املعركه من البكاء والعويليستطيعون ال

 ....خمتلطة بدموع اجلنب واخلوف.... منهم تقطر والدماء

 ........ ذلك الليث واسكنه فسيح جناتهاهلل فرحم
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 فيحان العتيبي..أبوسلمان العتيبي 
 

 .... من أهايل مدينة عفيف وسكان مدينة الرياض...فيحان العتييب

 .... ئلة طيبهوكانت نشأته على طاعة وبني عا...األب واألم..نشأ يتيم األبوين 

 .... والذلة ألخوانه......حرتام اآلخريناالصمت واهلدوء و...من صفاته العجيبه

وطاعته لربه وحرصه .....وأحرتامه املطلق للعلماء والدعاة وأهل العلم والفضل
 .... عليها

ومالمح وجهه احلزينه تنبأك مبا داخل نفسه .....ترى بني عينيه آالم املسلمني جمتمعه
......  

 .... وما حيدث هلم من قتل وتشريد...منى إىل مسامعه أخبار أخوانه يف طاجكستان

 .... هـ وكله شوق ألخوانه١٤١٣وفعالً طار إىل هناك يف عام...فقرر نصرة إخوانه هناك

 ..... وصل إىل هناك وبرفقته أحد اخوانه اجملاهدين ...ونفسه تفيض بالتضحيه والبذل

ورحبوا هبم والتحقوا مبجموعة القائد أبومصعب . طاجكستانفرح هبم أخواهنم العرب يف
 . الشرعيب

وضرب أروع األمثله يف األيثار وخدمة إخوانه ...مكث فرتة هناك وتدرب وأعد وأستعد 
 ... اجملاهدين
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ونفسه عزيزه اليطلب واليقبل ....مكث فرتة طويله هناك وأنتهى ماله اللذي أتى به معه
 .... باملال 

وأخذا ) رمحه اهلل(وكان جبانبه أبوداوود الفرنسي ...يق شديد وحمتاجا للمالوكان يف ض
يبوحان لبعضهما عما يف نفسيهما وأصبح كالمها بنفس الضائقه املاليه ولكنهم ميوتون وال 

 مع أنه جائز هلما ...يطلبا املال

 .... اليعترب مبلغاً...قليل جداً ...وبعد فرتة أتى إىل أبي سلمان بعضا من املال 

 .... فذهب مسرعاً إىل أبي داوود الفرنسي واقتسم معه املال بالتساوي

 .... ورجع كل من معه إىل ديارهم...وبعد فرتة أحنلت جمموعة أبي مصعب الشرعيب

 ... إال هو ذهب والتحق مبجموعة يعقوب البحر رمحه اهلل وتقبله

 .. . كرمه اهلل بقتل عدداً من الروسوأ...شارك يف أغلب املعارك اليت دارت هناك يف طاجكستان

وكله حزناً على أن اهلل مل يتخذه ...أنتهت أحداث طاجكستان فقفل راجعاً إىل الرياض
 .... شهيداً

قد بدأت فنفر دون تردد ممسكاً ...ولكن أحداث الشيشان يف احلرب االوىل يف بدايتها
يها يبتغي القتل واملوت بعنان فرسه مسع صيحة يف الشيشان وهيعة يف قروزني فذهب إل

 ...... مظانه
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وعاش ....قبل دخول القائد خطاب..وصل إىل هناك وكان هو العربي الوحيد يف املنطقه 
يقول رمحه اهلل ...ولكنهم أحبوه وقدروه ...مع الشيشانيني اليعرف لغتهم وال يعرفون لغته

 .. رأيت بعضهم يشربون اخلمر 

ف اللغه ولكين استعنت باهلل عليهم شهراً كامالً حتى تركوا ويفعلوا بعض احملرمات وأنا ال أعر
 .... شرب اخلمر وحافظوا على الصلوات اخلمس وابتعدوا عن الذنوب

 .. . حنسبه كذلك والنزكي على اهلل احدا..النية الصاحله تدمر حاجز اللغه  ..اهلل أكرب 

 ...  هذه املره عزم على الزواجولكن ... قفل راجعا إىل الرياض مرة أخرىشارك إخوانه هناك ثم

 ..  فلم يكتب له الزواج..هلل مل يشأ له ذلكولكن ا.. ورتب نفسه على الزواج فأخذ يبحث ويسأل

 ...  مصابا باملالريا القويه...وكان مريضاً جداً ... مرة أخرىسافر بعدها إىل أفغانستان

وكان ...ض افغانستان مكث هناك أربع سنوات إىل أن أتت قوى الصليب احلاقد إىل ار
رمى الصليبيون قذائفهم فسارع ...قائداً ألحد املناطق هناك وكانت كنيته أبوتراب النجدي

اجملاهدون إىل أخذ السواتر اال هو اليعرتف هبا ويقول هلم ويردد عليهم اتيتم للشهادة فتختبؤن 
 حتى أصيب قبل رمضان خبمسة ايام ....منها

 ....... وحط رحاله بعد طول جهاد وابتالء تعرض له ..وقتل شهيداً إن شاء اهلل 

 ..........وتقبله وأسكنه فسيح جناته...رحم اهلل ذلك األسد 
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 أبوابراهيم الخرجي
 

 .........الرشيد أبراهيم بن عبداهلل

 ...... صاحله طيبهنشأةنشأ  ...الرياض  وسكان مدينةاخلرج منطقة أهايل من

 ... رمحه اهلل أبيه يد بية صاحله على تربى تر...صبوة تعهد عليه مل

 وجعل... بكرمه ومنه طريق اجلهاد مبكراًعزوجل اهلل عرفه

وفكره منشغالً ... هبامعلقاً قلبه أفغانستان طريقاً إىل له يسر اهلل حتى
 هـ١٤١١عاموكان ذلك .لينصر إخوانه هناك ضد الشيوعيني........هبا

 ......ثم قفل راجعاً إىل أهله....ناك هإخوانهوشارك ....نفسه وأعد هناك وصل

قلما جتد شخصاً يتميز ويتصف  .......ومواقفه أخالقه عن  عنهاحدثكم يل وامسحوا
 ....بصفاته تلك

 ويتفقد أحواهلم وميدهم عنهميسأل ... كاألم احلنون الخوانه من الشباب كان  رمحه كان
ال بيت الكرم  القادم من خارج الرياض ايعرفوال ...ويساعدهم ويعينهم

 ....ابوابراهيم بيت....والكرماء

 ....هلاناشرا ...الخبارهم متابعا... على اخوانه املسلمنياحلرقه يف نفسه جتد

 جدا يف بسيط ان الرجل يعلم واللذي يعرفه... التربعات الخوانهمجع نفسه يف جيهد
 ...كالمه
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بل بكل سهوله وتعابري بسيطه ....املنمقه واأللفاظ..  العبارات الرنانهواليستخدم اليتكلف
ألهنا ....واىل قلبك فتحركه...وختاطبه عقلك اىل خترتق حواجز قلبك وذهنك لتنفذ

 ...كلمة خارجه من القلب

واذ بعينيه تذرف ..ازر اليت يتعرض هلا املسلمون  اجملبعض يوم نتذاكر ذات جلسنا
 ..الدموع

 ...تزل ما ان يأذن هلا حتى.. حاضرهودمعته من اخلشوع.. البارد اهلواء رقيق رقة قلبه

 متزوج انه العلم مع...او يتأخر... يف بالد البوسنه واهلرسك فلم يرتدداخوانه مبحنة مسع
 هيعة هناك مسع ألنه...حزم حقائبه واجته اىل بالد البوسنه واهلرسك...ولديه اطفال

 هناك فلبى النداء وشارك اخوانه...واسالماه..... تنادي وا اسالماهوصيحه
 ... حبضور عدة معارك هناكاهللواكرمه ...

وهدوئه واحرتامه الخوانه ...حمياه التفارق الطيبه ابتسامته... هناكاخوانه افرح فلكم
 حمبة وألفه ومسعة طيبه بني اخوانه اكسبه على نفسه هلم وحبه هلم وايثاره...وتواضعه هلم

 ...... حل اينما به ويفرحون اللذين يفتقدوه اينما ذهب

وفقه  ...املنزليه لألواني متجرا  مشواره التجاري حيث انه ميلكوواصل اىل الرياض رجع
 ببهرجها وزينتها الدنيا اليه واقبلت وأخذ يتوسع بالتجاره...اهلل ورزقه وفتح عليه 

 .....وغرورها 
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 ....اذ باالمتحان االهلي يأتيه...... به مشواراوقطع ...سكين  لهبيت بعمارة وبدأ

 ياخيل اهلل........ ...واسالماه.......اركيب اهلل ياخيل... افغانستان من

 ........واسالماه.......اركيب

فأعد نفسه وجهز اموره ....هلا وحبه  رزق مبولودة لطاملا يتحدث عنهاقد يرتدد وكان مل
.... 

فحن ... بابنتهذكرته ابنة صغريه هبا  عند االشاره سيارةرأى ليلة سفره ويف
ولكنه استعاذ ....بالتخذيل مأخذه واخذ الشيطان....وتفجرت مشاعر االبوه...قلبه

 االخريه النظرة ابنائه على والقى...وودع اهله ...باهلل من الشيطان وواصل سفره 
 .....ورابط يف قندهار....وصل اىل افغانستان....

 نافقني ومعهماتى تعرض من امل....ليلة من لياليه الساحره...رمضان يومه يف اتى حتى

يدافعود بأجسادهم وارواحهم ...فكان صاحبنا ومعه ستة اسود ودبابه  ...الصليبيون
 فلم تتأخر هيلوكوبرت األباتشي يف متشيط... هلب الدبابه اىل العدوانكشف اذ اخواهنم عن

  ...االخوه فقتل املوقع

مشرق ....مبتسما ورآه اخوانه.... باصابة بسيطه يف رأسه اباابراهيم وقتل
 ......الوجه

 .....اهلل بعد لطاملا فرجت عن اخوانك الكرب ...ياليثنا اهلل رمحك
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 ......بظلها  كالشجرة اليت يتجمع حتتها األناس ليستظلواهلم كنت ولطاملا

 ....ووقتك  اجتماع اخوانك وبذلت هلم من مالك ونفسك وروحكعلى حرصت ولطاملا

 ..جنات وهنر يف مقعد صدق عند مليك مقتدر اهلل ان نلقاك يف نسأل نقول اال وال
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 يعقوب الغامدي

 .....الغامدي مجعان

 ....السعودية من

 ....... الباحه منطقة من

 ..... املعطاءة األمة هذه  شبابمن شاب

 ...أهبا  اهلل يف بيئة صاحله طيبه وتأثررمحه نشأ

 ..... اجلهاد يف أفغانستان فلبى النداءداعي مسع

 .... عشر عاماالسابعة يتجاوز مره مل وعهناك وذهب

 ..... ذاق طعم اجلهادان بعد  مرة أخرى إىل السعودية ولكن أنى له البقاءعاد ثم

 ....  حاضر البديهة سريع التعلم دمث اخللقالذهن متقد

 ..... واإلكثار منه بنية التسلية عن إخوانه اجملاهديناملزح حيب

 ....د ورابط يف جالل آباد  اهلل يف سرية احرمحه خطاب مع التحق

 .... الصابرين وصابر مصابرة الرجالرباط ورابط  بدخول عدة معاركاهلل أكرمه

 اهلل ان يشارك مع إخوانه يف طاجكستان رمحه خطاب  يف أفغانستان وقررالقتال انتهى
 ......جهادهم
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 .... القليلة العدد والعدةوجمموعته هو  واستعداعد وفعال

 ..... يف طاجكستانمشاربه وتعددت خوانه وتنوعت أعماله مع إهناك ورابط

 .... مواقعها يف خطاب  األحداث يف طاجكستان بقيت جمموعةانتهاء بعد

 سوالف خطاب من موضوع راجع( رمحة اهلل عليه إىل الشيشان والتقى بأهلها خطاب ذهب
 )...يف الشيشان

 .....طاجكستان  من العرب  احد إخوان اجملاهدين واحد أعوانهخطاب طلب

 ......  باألرض وأهلها وشدة بأس مقاتليهاخطاب أعجب

 .... من حكيم املدني القدوم إليه يف الشيشان خطاب طلب

 )......كما قال( واهلل ال تذهب إال رجلي برجلك وقال الغامدي  يعقوبرفض عندها

 .... طارا إىل اذربيجان وفعال بالقدوم  خطابهلما فأذن

 .... حكيم املدني رمحه اهلل أوال ودخل نيني الدخول كل على حده الشيشاهلم رتب

 ..... من ذكرهاالبد الدخول  بعدها ولكن حدثت له كرامة يفيعقوب وحلقه

 إىل منطقه بالسيارة شيشاني  ان يوصل الشيشاني يعقوب ومعه دليلالدخول طريقة
 ......معينه

 .... الروسيهالبوسطه مبحاذاة  يواصلون الدخول سريا على األقدامثم ومن

 ...... الشيشاني وخلفه يعقوباألخ تقدم
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 .... اذ أحاط به الروس من كل جانب وحاصروهيتقدم األخ وبينما

 ...... الغامدي ان يفر وينفذ جبلده ليعقوب صوته  الشيشاني بأعلىاالخ فصاح

 ....... يعقوب على وجههوهام الشيشاني  يعقوب واسر األخفر وفعال

 .....الطريق يف  والدنيا مظلمة وال يعرف أي شياللي الوقت

 ....متجهه  سريا على األقدام وهو ال يعرف إىل أين هووتنقل فذهب

 احد  إىل قرية ووجد هبا السيارة اليت نقلته هو وصاحبه متوقفه عندوصل حتى
 .....البيوت

 ..... وطلب من صاحب املنزل صاحب هذه السيارةالباب طرق

 .....احبه وتعانقا وجناه اهلل من األسر والضياع وقام بارجاعه صله خرج وفعال

 ....... أخرى واستطاع بفضل اهلل الدخول إىل الشيشان مرة أموره ترتبت

 ... هبم فكون خطاب اجملموعات وبدأوا طريقهم يف اجلهادوفرح وإخوانه  خطاببه فرح

 ....ت  يسطر لنا أروع املثل والتضحياوصاحبنا والسنني األيام مرت

 معسكر خطاب فخرج اهلل على يديه عددا من عن مسؤوال  األوىل فكاناحلرب انتهت
 .....الشيشانيني

 ...خفيف الظل وحيب إخوانه ...الضحكة وحيب طرفه صاحب

 ......وكالمه جملسه  لني اجلانب معهم ال متلهلم متواضعا
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  ......ريهبذ  له الزواج من إحدى العوائل الشيشانيه ورزق منهااهلل كتب

 ....  الثانية وكانت اشد قوة وشراسة من احلرب األوىلاحلرب بدأت

 .....  الكثري حتى أصبح جنراال بل قائد أركان جيش حرب باملصطلح احلديثالكثري تعلم

 .......  تعلمه هلل وال نزكيه عليه وتطبيقه عملي وفعلي يوميان والفرق

 .....الويالت واحلسرات  الروسي اشد اإلثخان وأذاقه بالعدو اثخن

 ...... بداخل مدينة قروزني يكمن للروس يف كل مكانوجمموعته هو وكان

ومقدام ال يذكرك اال بالصحابة رضوان اهلل  ....وصف  حتد شجاعتهال شجاع
 ....عليهم

 .... املرسوم واألجل املكتوب  اليومأتاه حتى

 ....الروسية  إحدى القرى الشيشانيه من قبل القوات اخلاصةيف حوصر

 .....وتقبله  إطالق النار وأثخن فيهم حتى قتل رمحه اهللمعهم تبادل

 ..... يا غامد دركم فلله

  ... لنا من أبطال أجنبتم كم
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 صالح الدين الجزائري
 

 ...... اجلزائريالدين صالح

 .....جنيب حممد

 ....تلك الدولة اليت أخرجت لنا الشهداء تلو الشهداء.....اجلزائر من

 ....النورينإىل ذي ..... باديس رمحه اهلل إىل أسد الرمحن اجلزائري وأبو بنان أبن من

 ....... اهلل عليه كما خيربني بنفسه نشأة صاحله ويف عائلة متدينهرمحة نشأ

 ...... وفكره منصباً على متابعة قضايا املسلمنيمهه كان 

 ..... باحليويه   يافعا ممتألءشاباً وكان

 .....  الوقت كانت أحداث أفغانستان على أشدها لكذ ويف 

  الرباني عبداهلل عزام العامل وكلمات تصدح

 .... كل أحناء العامل اإلسالمي وغري اإلسالمييف اشرطته

 .....واللحاق بركب اجملاهدين...... بطلنا وصاحبنا املشاركة باجلهاد قرر حتى 

  إىل أفغانستانوصل وفعالً ..... معسكر خلدن وأعد به نفسهإىل وتوجهه....

 ...... أفغانستان مدة طويلة إىل أن انتهت األحداث هناكيف مكث 

 ...... من بلد لبلد إىل ان وصل إىل البوسنة واهلرسكتنقل بعدها
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 ..... هناك فرأيت فيه التميز عن باقي إخوانه اجملاهدينإلينا وصل 

اخلدمة ..يع الدمعة من اخلشية من اهللسر.. احلرص على أداء النوافل  ...والطاعة السمع
 ..لنا أنه سيقتل يف أول معركة حتى ق. طيبة القلب ..  للمجاهديناملستمرة

 ....وتقسم اجملاهدون إىل جمموعاهتم وأعدوا خططهم ... بدر البوسنة معركة أتت 

 ..... الدين من اللذين مت اختيارهم جملموعة األقتحامصالح فكان 

 .... به ذو النورين اجلزائري رمحه اهلل يف نفس اجملموعة رفيق درمعه وكان

 ....وتعالت صيحات التكبري وأزيز الرصاص ... من طلوع الفجر الباكراملعركة بدأت

 ..اهللوقتل ذو النورين رمحه  ...أصوات املوت تعزف يف كل مكان و ..القذائف وضرب

 ..... عظم الدين اجلزائري بطلقة يف فخذه فكسرت له الصالح وأصيب

 .....زينيتسا صالح إىل عيادة اجملاهدين ليطببوه ومنها إىل املستشفى يف بعدها أنزل

 .... البوسنة واهلرسك بعد هذه املعركة بشهرأحداث أنتهت

 ....... من معه حلزنهوأحزن وحزن  ...وتأمل فأمل

 .......لدرجة أنه يعرج من قوة اإلصابة... وآالمه قويه جراحه كانت

 . وتتعافى ..تشفىأنتظر إىل أن .. عازم على مغادرة البوسنة فقلت له يا صالحوهو رأيته

  باقي إخوانك واستقر إىل أنمثل وتزوج .... لك طريقا آخر للجهاداهلل ييسر
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 ....يل ال أجلس حلظة هنا أنا مسافر إىل تركيا ومنها إىل أي ارض يكتبها اهلل واهلل فقال

 .....قتها آخر املعارك تدور يف الشيشان إصراره وكانت يف ومن تعجبت

 .... إىل تركيا ومنها إىل جورجيا لدخول الشيشان ذهب وفعال

 ..... هناك يف اجلبال وأسرهتم القوات اجلورجيه ورحلتهم إىل تركياتاهوا ولكنهم

 ...... حدثت له كرامة من اهللتركيا ويف

 ...إليهوال بلداً لريجع ...ال ميلك ماالً.... مكسور اخلاطر حزين القلبكان حيث

 .... قد ضاقت به إذ يراه أحد اجملاهدين األتراك يف شارع يف اسطنبولهي وبينما

 .....ذلكوفعالً أجابه صالح إىل ... السالم احلار ودعاه إىل وليمة يف بيته عليه وسلم

 الرتكي له أخت ملتزمة وحتب اجملاهدين ملا رأت صالح طلبت من أخيها أن األخ هذا
 ...بعد موافقة أخيها ...منها للزواج عليه يعرضها

 ....؟؟... الرتكي إىل صالح وقال له أتريد الزواج األخ رجع

 .....؟؟؟... ولكين ال أملك إال مائة دوالر فقطنعم قال

 ... أتريد الزواج من أخيت وعرضها عليه وقبل هبا وقبلت به عليك ال قال

 ...هباهلا متلكها ومبلغ مخسة آالف دوالر للمتاجرة  هلم الزواج وأعطته سيارة اهلل وكتب

 ..... عيين تدمع حني أخربني بقصته إن واهلل

 ...... اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمالً يف الدنيا قبل اآلخرهان كيف
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 ..... بعد أن كان مطارداً مشرداً بني البلدانأموره وحتسنت

 .....؟؟؟... تظن أن هذه الدنيا راقت لههل ولكن

 ... ترق له بلمل ال  وتكراراً دخول الشيشان يف احلرب الثانية ولكن اهلل مل ييسرمراراً حاول 

 ....  األحداث األخرية يف أفغانستان فلم يرتدد أو يتوانى يف ذلكبعدها بدأت

 ..... انه معذور من اهلل عز وجل ألنه أعرج واألعرج ال حرج عليهالعلم مع

 ...... رائحة اجلهاد مرة أخرى  أفغانستان وأستنشقإىل ذهب

 ... حديد ليلتئم اجلرح هبا فكانت تتعبه يف الربد وهو شيء معلوم هبا ورجله

 بذلك ذات يوم للرتصد يف قندهار وكان معهم فكان يبكي من األمل وال خيرب اجملاهدون ذهب

 ....أحدا

 ..... أن يردوه عن املشاركة يف املعارك منه خشية

  القذائف هلا موعداً مع صالحإحدى مواقع اجملاهدين فكانت علىم   صلييب غاشقصف اتى
.. 

 .... مصابا قتيال شهيد يف سبيل اهلل وال نزكي على اهلل أحداسقط اذ

 ..... صالح الدينتقبل اللهم

 .... أهله وذويه الصرب والسلواناهلم اللهم

  ........صالح فوداعاً
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 أبو سعد القندهاري

 الطليعة

 واستعملهم فيما يرضيه ، ووفقهم للقيام بطاعته ، شاء من خليقته منذي أسعد  الهلل احلمد
  أمحده، والتوفيق بإرادته ، ليتبني بذلك أن السعادة بيده ، وحداثته سن أحدهم صغر مع

 وحـده  اهللوأشهد أال الـه إال  .  واإلمداد مبعونته ، وأساله التوفيق لشكره ،نعمه سوابغ على
 وخريتـه   أن حممداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأمينه علـى وحيـه  وأشهد . لهال شريك 

 عليه اهللصلى ....  جاهد يف اهلل حق جهاده فقاد الكتائب وركب النجائب ، بريتهمن 
ــه   ــى آلـــ ــحابتهوعلـــ ــثرياً    وصـــ ــليماً كـــ ــلم تســـ ــنته وســـ ــه وســـ ــابعني ملنهاجـــ  .... والتـــ

 قـال  ...معيناً على أتباع تلـك اآلثـار    أخبار األخيار مقوياً للعزائم ومساعفإن يف  : بعد أما
 اهلل تـال قـول   ثـم  , السـالكني  هبـا قلـوب   تقـوى  احلكايات جند من جنـود اهلل  : العارفنيبعض 
  أنباء الرُسل ما نثبت به فؤادك وجاءك يف هذه احلق وموعظةمن نقص عليك وكالً ( : تعاىل

  ) للمؤمنني وذكرى

 .  مـن كـثري مـن الفقـه    إيل الرجـال أحـب   سري :ال  أنه ق_ رمحة اهلل _ حنيفة عن أبي ونقل

 الصاحلني مـن  أخبار ذكر بعض ويف , ) كان يف قصصهم عربة ألُويل األٌلباب لقد(  تعاىل وقال
 فوائـد  أخبـارهم  ذكـر طـرف مـن    يف ... العلمـاء بـذروة سـنام اإلسـالم اجلهـاد يف سـبيل اهلل      
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 .عظيمـــــــــــــــــــة ينبغـــــــــــــــــــي للســـــــــــــــــــائر إىل اهلل أن حيـــــــــــــــــــرص عليهـــــــــــــــــــا     

 مبعاصـريه   فـان تـأثر اإلنسـان   ، يف أخبار سلفنا الصاحلني مناهـل عذبـة وآداب مجـة    انك لئن
  ...حـق  طالـب  مبن يراهم أمـام عينيـه ال ينكـره منصـف وال يتعـامى عـن فوائـده        واقتداءه

 ، ) اخلفـي  إن اهلل حيـب العبـد التقـي الغـين    : (  رسـول اهلل صـلى اهلل عليـة وسـلم     قال وقد
 ) ألبــره رُب أشــعث مــدفوع بــاألبواب لــو أقســم علــى اهلل : ( م  الصــالة والســالعليــهوقــال 

  . مسلم أخرجهما

 ينبغـي فـال  !  ؟السـماء   عبد غري معروف عند أهل األرض لكنه معروف بـني أهـل  من فكم
 عمـل صـغري   مـن  فكـم  ، يسـرياً  ملسلم أن حيتقر مسلماً أو أن يستقل من عمله شيئاً وإن كان

  ...كربته النية 

 تلبية لطلـب كـثري مـن احملـبني الـذين      القليلة والتعليقات  الوريقات اليسريةبعضع  آثرنا مجلذلك
 العزيـز   أمحد بني حممـد بـن عبـد   سعد أبي اجملاهد عن يسرياً  ولو كان_رغبوا معرفة شيء 

 أن يشـمر بعـض القاعـدين أو    عسـى  .... الشـهداء  يف اهلل تقبلـه  ... الودعـاني الدهيشـي  
 ) القصـص لعلـهم يتفكـرون    قصُـصٍ فـا   ( الشـائرين  عـث مهـم بعـض   يسري بعض الـواقفني أو تتب 

 عن أخيهم فلهم الفضل بعد اهلل تعـاىل  السطور بعض بكتابة  الذين سامهوااألخوة اهلل وجزى
  .. يف إخـــــــــــــــــــــــــــراج هــــــــــــــــــــــــــــذه الوريقــــــــــــــــــــــــــــات 

  التحرير
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  والســــــــــــــــــــــالم علــــــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــــــول اهللوالصــــــــــــــــــــــالة هلل احلمــــــــــــــــــــــد

أحـب إيل مـن ليلـة شـديدة الـربد كـثرية        فيهـا عـروس أنـا هلـا حمـب      إيل ليلة يُهدى من ما {
  } العدو فيها سرية أصبح يف اجلليد

ــليمان كــــــان أبــــــو هكــــــذا ــلول  خالــــــد بــــــن الوليــــــد ســــــيف اهلل ســــ   ...املســــ

 أبـو  عـاش  الوثابـة  وهبذه اهلمـة العاليـة والـنفس   .. وهكذا كان يتمنى ..  كان يفكر هكذا
 اهلل يف سبيل اجلهاد كان. .. عليه رضوان اهلل ورمحته ،وهكذا مات .. سليمان حياته 

..  ميّـم  حيـث  يسـري معـه  . يبيت معه حيـث بـات   ... يسري يف عروقه وجيري يف دمائه 
 وجنـان  العـراق   وأرتفع صوت احلق مدوياً فـوق أهنـار  ،بإذن اهلل كسرى وقيصر – أذل حتى
ذا  كذا وكلقيت :ملا حضرته الوفاة بكى وقال .. فلله دره من بطل مغوار وقائد عظيمالشام
 على فراشـي  أموت  وما يف جسي شربٌ إال وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم وهاأنا، زحفاً

 !!!! أنفــــــــي كمــــــــا ميــــــــوت الــــــــبعري فــــــــال نامــــــــت أعــــــــني اجلبنــــــــاء        حتــــــــف

 مـن ليلـة بتُّهـا    – بعد التوحيد – من عملي شئٌ أرجى عندي وما:  يقولاملوت عند وهاهو
وملا تويف بكى عليـه  ..  نغري على الكفار  ننتظر الصبح حتى، هتلين والسماء , وأنا مترتس
فعلى مثله من األبطال حتزن القلـوب وتسـكب العـربات وإنـا     ..  عنة وحزن اهلل عمر رضي

  . راجعون إليه هلل وإنا

 ، والنفـيس  الغـايل  سـبيله   الدين ما كان لينتشر لوال أن اهلل قيض له رجاالً يبذلون يفهذا إن
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كلمـا مسعـوا    ( ، والكسـل  والدعة  يف سبيل اهلل على الراحةويؤثرون العناء والتعب واملشقة
 الـنيب صـلى اهلل عليـة    صـورهم كما ) مظانه هيعة أو فزعة طاروا إليها يبتغون القتل أو املوت

 مكابــدة املشــاق وحتمــل يف األُنــس وغايــة بــل جيــدون أعظــم اللــذة وأكــرب النعــيم.. وســلم 
 اجلنة يذهب اهلل به اهلم أبواب باب من جلهادا (الصعاب يف سبيل اهلل قال صلى علية وسلم 

ــم  ــحيح   ) والغــ ــا يف الصــ ــال كمــ ــوا( وقــ ــت  أن واعملــ ــة حتــ ــالل اجلنــ ــيوف ظــ  ) الســ

 مأل اليقني قلوهبم أبطاالً اهلل قيض له أن  هذا الدين ليبلغ مشارق األرض ومغارهبا لوالكان ما
 موازينهم ربانية  أصبحتحتى شهواهتم اآلخرة وملك حب اهلل نفوسهم وهذب طلب الدار

 اهلل عنــه يفضــل الــربد واجلليــد رضــي ســليمان فــأبو ،متعلقــة بــاهلل ال كمــوازين أكثــر اخللــق 
 !!! احلسناء احلبيبة يف ليلـة الزفـاف ؟  الزوجة على اجلهاد واخلوف واملطر يف ليلة من ليايل

 اهلل لوال  أال يتخلف عن سرية تغزو يف سبيلليتمنى علية وسلم اهلل  أفضل اخللق صلىإن بل
   .رحيم هبم رؤوف فإنه أن يشق على أمته

 إىل املـوت  ويسـتبقون  الفـاني   اإلسالم على مر العصور يؤثرون الباقي علـى أبطال كان وهكذا
 .وعــــــــــال  جــــــــــل–إذا كــــــــــان ذلــــــــــك يرضــــــــــي ســــــــــيدهم ومــــــــــوالهم 

  اخلـــــد جمـــــراهيف عابـــــد دمعـــــه كـــــم *** الظـــــالم بــهـــــــم جـــــن ليـــــل إذا عُبـــــاّد

  لقياه يستجدون املوت هبوا إىل*** دى اجلهاد هبم  ناإذا غابٍ واُسْدُ
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 : القندهاري سعد أبو
 اهلل رمحه )القندهاري ( أبا سعد النجدي :  هؤالء األبطال واألفذاذ من الرجال من وإن

 حنسبه – الصادقني قد كان من هؤالء ،ورفع درجته وأسكنه الفردوس األعلى مبنه وكرمه 
 وماله بنفسه جاهد... والرجال املخلصني . ى اهلل أحدا  واهلل حسيبه وال نزكي علكذلك
 اجملاهدين بأخبار متعلق فمنذ أن بلغ احللم وقلبه ، بل كان حب اجلهاد جيري يف عروقه ،

 عشرة السادسة يتجاوز وملاّوساحات اجلهاد ومل يقّر له قرار حتى التحق بركب اجملاهدين 
 سنة وبضعة – إخوانه وينصرغم أعداء اهلل من عمره فبقي يف ساحات اجلهاد والرباط يرا

 إىل الشهادة نسأل منهم كثري سبقه يتفيؤ ظالل احملبة واألخوة مع رفاقه الذين –أشهر متواصلة 
 .اهلل هلم القبول 

 وكم من ، وفارقه على حداثة سنه وقلة جتربته ودعه حبيب  وكم من  ليلة سهرها ؟كم فلله
 !  صابر ؟والقلب تذرف وعينهصاحب له أدخله قربه 

 فما زاده ذلك إال ثباتاً ومشاله ميينه  تلك احلقبة كثري من أصحابه بني يديه وخلفه وعنيف قُتل
 ... الشهادةوصرباً وتعلقاً باجلهاد وحرصاً على 

   حتى ما أٌراع له وباملصائب يف أهلي وجريانيبالبني رُوعْتُ
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 وتتطاير األشالء وتلتهب ناره إال طـار إليـه   وتسيل فيه النفوس القتال فيه يشتد  مبوقعمسع ما

ــدر إن ـــة  تبتــــ ــاً ملكـرمـــــــ ــة يومــــ ــق***  غايــــ ــوابق تلــــ ــا الســــ ـــا منــــ  واملصليـنـــــ

ــا ــرخص إنـــ ـــا  لنُـــ ــروع أنفسـنـــ ــوم الـــ ــا يف ***  يـــ ــام هبـــ ــو نســـ ــن ولـــ ــا األمـــ  أٌغلينـــ

 احملامونـــــــا أال أيـــــن : قــــــول الكمــــــاة ***  معشــــــر أَفتـــــى أَوائلـهـــــــم  ملــــــن إنـــــي 

ــو ــان لـ ــا  كـ ــف منـ ــدعوا  يف األلـ ــد فـ ــاه   : *** واحـ ــاهلم إيـ ــارس ؟خـ ــن فـ ـــا مـ  يعـنـونـ

 بأيـديـنــــــــا حــــــد الظبــــــات وصــــــلناها***  تنحــــــوا أن ينالــــهـــــــــم الكمــــــاة إذا

  يبكونا  مع البكاة على من مات  ***- وإن جلت مصيبتهم – تراهم وال

 :أفغانســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة

 حيمل عاد ... ه وشوقهم إليه أبو سعد إىل بالده وأهلة وأحبابه فال تسل عن فرحهم بعاد ثم
 عـوده  املصـائب  وقومـت   قـد أفادتـه التجـارب   ، قلباً واهلاً ونفساً متعلقة ً باجلهـاد  جنبيهبني 

 :وهـــــــــــــــــــذب اجلهـــــــــــــــــــاد نفســـــــــــــــــــه فكانـــــــــــــــــــت كمـــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــــل      

  كرميـــــــــــة حتمـــــــــــل مـــــــــــاال يســـــــــــتطاع فتحمـــــــــــلنفوســـــــــــاً رحلناهـــــــــــا ولكـــــــــــن

ــا ــل وكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : قيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا أخالقهــــــــــم وتطيــــــــــبُ  رنَّقــــــــــت إذا ــيبةّ تصــــــــــفى هبــــــــ ــوم مصــــــــ   أخــــــــــالق قــــــــ

 حسـن  ، اجلانـب  لـني  ، حميـاه   مألوفـاً ال تكـاد األبتسـامة تفـارق    حمبوبـاً  عشر سنوات وعاش
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 إال اهلل فيجتهد يعلمه ماال اجلهاد إال أن يف قلبه من الشوق إىل...  كثري البشاشة ،املعشر 
 وكم كـان يعتصـر قلبـه حـني     ، كتمانه يستطيع يف إخفائه ومكابدته ومع ذلك يظهر أحياناً فال

...  ال بالكلمـات  بـالعربات  وودعهم الكرامة كر إخوانه وخالنه الذين فارقهم على أرضيتذ
 نفسـه ومينيهـا بـأرض أخـرى غــري     ويعلـل  اجملاهـدين  كـان يتفقـد أخبـار اجلهـاد ويتتبـع أحـوال      

ويأتيه اخلرب من البطـل   ... اجملاهدين بركب ليلحق اإلسالمأفغانستان يقوم فيها ذروة سنام 
 إخواننا البورميني فيطريان سوياً إىل لدى وحيبه يرجوه ما عن وجود –ة اهلل رمح) أبي ثابت(

 .. الوضــع مل يكــن قــد هُيــئ لــذلك ألن فــرتة قصـرية  بعــد  ثــم يعــود أبــو سـعد ،تلـك الــبالد  

 –فيفجع لذلك ) حازم ( خرب شقيقه وحبيبهفيأتيه املصائب بعض  عليهوتتواىل به األيام ومتر
 ثــم يبتلــى بعــد ذلــك بقليــل بفقــد عمــه   ، والرضــى بالصــرب بلــهافيقا وليســت أوىل الفجــائع

 ، أثرها الكبري يف صقله وكشـف معدنـه   املصائب هلذه ويكون ...-  رمحهم اهلل–وصاحبه 
 ..  العلم الشرعي فنال من ذلك حظاً وافراً تعلم وعلى تعاىل فأقبل على كتاب اهلل

ــه ــرآن حفظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذروة مـع  مه عاليـة ونفـس صـادقة تتـوق إىل أن جتمـع      على كتاب اهلل هب– اهلل رمحه – أقبل
خريكم  ( وسلم  حفظ كتاب اهلل ليكون ممن قال فيهم رسول اهلل صلى اهلل عليةاإلسالمسنام 

 .أخرجــــــــــــــــــه البخــــــــــــــــــاري)  تعلــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــرآن وعلمــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن
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 له حتى املغـرب فيصـلي املغـرب ثـم     تيسر حيفظ ما املسجد  فيمكث يفالعصر يصلي فكان
 مـن املسـجد إال قبـل أذان العشـاء بربـع      خيـرج  العشـاء ال  قبيـل  املراجعة إىليواصل احلفظ و 

 فيصـلي معـه   – سـعد السـنبل   – حلقة شـيخه  إىل ثم يتوجه دقائق ساعة فيأتي املنزل بضع
 ؟... وقـــد يزيـــد علـــى ذلـــك "  لـــيالالعاشـــرة إىل مراجعـــة ويبقـــى عنـــده يف تســـميع و

"  ال ميل حتى أمت حفظ كتـاب اهلل تعـاىل كـامال   و ال يفرت اهلمة  هذه الطريقة و هبذهعلى بقي
  .مراجعتـــــــــــــــه عـــــــــــــــن ظهـــــــــــــــر قلـــــــــــــــب ثـــــــــــــــم أخـــــــــــــــذ يف 

 خبيـب  جـامع  حلقـات   أن أتقن حفظ كتاب اهلل توجه إىل تعليمه فكان بعد العصر يفبعد و
 يعاونـه  سـعد  شـيخه   ويف بعض الليايل يكون مع،بن عدي يشرف ويتابع ويعلم حتى املغرب 

 اهلل عبـد  كالشيخ العلماءمع ما كان حيضره من دروس لبعض .. يف التسميع لبعض الطالب 
 أعطـاه  مـن  فسـبحان .  و جمالس علمية خاصة مع بعـض رفاقـه   – حفظه اهلل –بن جربين 

 .  العالية و اجللد على مراجعة و تالوة كتاب اهلل اهلمةهذه 

ــهادة أرض   :الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والشـــــــــــــــــــــــــوق أغلـــــــــــــــــــــــــبالشـــــــــــــــــــــــــوق فيـــــــــــــــــــــــــك أغالـــــــــــــــــــــــــب

 "ان وما حصل من املعارك يف داغستان فتحرك قلبه طربا يف الشيشإخوانه خبرب البطل مسع
 وأخذ يسأل كل من لديه طرف من خرب أو أثارة من علـم عـن أولئـك    ،"شوقا نفسه   وطارت
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 فـأمجع أمـره و أعـد عدتـه وتوكـل علـى       ، وتبني احلال والوضعاألمر استوثق من حتى .. القوم
  هلل–فاسـتأذن والديـه فأذنـا لـه     ! ؟إخواننـا يقتلـون وحنـن ننظـر      : ألهلـه  يقـول  وكان , اهلل

  بركة اهلل حتى وصل تلك البالد بعد أن كاد أن مينع من دخوهلا عدةعلى و سار – درمها

 الالجـئني  للقيـام بشـأن  "  البطل أبو ثابت إال أن أبا ثابت تأخر عنه قليالمعهوكان  .. مرات
  . أن حلق هبم واجتمع الشمل يلبثثم مل 

ومـا  ، يف الشيشان أشـهر مـن أن تـذكر    اجملاهدين أحوال و ،نية أشهر  اجملاهدين مثامع مكث
يصبحون وميسـون  ..  يفوق الوصف والفداء التضحية من قدموه وما ،حصل هلم من البالء

مـع مـا تتميـز بـه تلـك      ، ال يكاد يهدأالشديد والقصف ،األنفجاراتعلى أصوات القذائف و 
 وزاد األمـر شـدة قلـة الـزاد     ، األبـيض سـه بلبا األرض يكسـو املناطق من بـرد قـارص وجليـد    

 مـع كـل   ،جـوع وبـرد وخـوف    .. األوقـات  بعـض  يفبل شدة اجلوع .. وضعف اإلمكانيات 
 يف قلوهبم الرعب ويبيدون ويقذفون اهلل أعداءهذا فجنود اهلل صابرون حمتسبون ،،،يرهبون 

مـن اهلل   اهلل ومـن أصـدق   وصـدق  اهلل إالفـال إلـه   .. خضراءهم وحيصدون زرع رؤوسهم 
 فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن من كم ) )عزيزولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي " ( قيال

 مخسـة آالف أو  – يف زمن الذلـة واخلضـوع   – اهلل آياتإهنا آليه من ) اهلل واهلل مع الصابرين 
ف  يقفـون يف وجـه أكثـر مـن مـائيت ألـ      السـالح  مـن  اخلفيـف ولـيس بأيـديهم سـوى    " أكثـر قلـيال  

 اهلل وأذنـاهبم مـن العمـالء يف    أعـداء  معهـم  يقـف  ،مدججني بأحدث األسلحة وأقوى الـدعم 
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 إخـواهنم سـوى اخلـذالن و الفشـل     مـن  هنـاك  املسـلمون  يف وقـت ال جيـد   ،شتى بقـاع األرض 
  !!الذريع ؟

 حتـى أصـيب بشـظية مـن     ، املعـارك مناضـال   تلـك  وخـاض  " مع إخوانه صـابرا البطل وقف
فـوق املرفـق   ( يده من أسفل العضدفانكسرت الوقائع تلك واحدة من جراء القصف اجلوي يف

 مل يلبث أن حلق بإخوانه قبل أن يتماثل للشفاء ثم ضعيفاً عالجاًبقليل فبقي مدة يسرية يتلقى 
وسـار مـع إخوانـه وهـو علـى تلـك احلـال         ... صـغري  مسـدس  محلفكان ال يستطيع سوى 

 القى فيهـا جنـود اهلل مـن الشـدة واجلـوع      ، هرينش يقارب مامسريهتم الطويلة اليت استغرقت 
 وفقـد اجملاهـدون مـن األبطـال يف تلـك املسـرية       ، اهلل إال يعلمـه  مـاال والربد واخلوف واحلصار 

 نسـأل اهلل أن يتقبلـهم يف   – على صـدق حمبتـها ملوالهـا    برهاناً أرواحها قدمتكوكبة مباركة 
 فال تسل كيف – رمحة اهلل –أبو ثابت البطل اجملاهد :  أولئك رأس على وكان –الشهداء 
ولكـن األمـر كمـا قـال حسـان      ..  سعد وهو حبيبه وقريبـه ونسـيبه   أبي على فقدهكان أثر 

  : عنهرضي اهلل 

  ثـــــم يصــــــرب يبتلــــــى كـــــريم  وكــــــم مـــــن ***  فقـــــدان احلبيــــــب بليـــــةّ   إنّ بلـــــى 

واستعينُوا (    سالحاً عظيماً تنفد املصائب وال ينفداملصائب لتلك  اهلل قد أعدرمحه وكان
ــا والصــــــــــــالةبالصــــــــــــرب  ــبريةٌ وإهنــــــــــ  ) إال علــــــــــــى اخلاشــــــــــــعني لكــــــــــ

 :  ثم قالعطراً ثناءً عليه   فأثنى– رمحه اهلل – عن أبي سعد األنصار اجملاهدين أحد سئل
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قـال  ...!!  اإلخوان وخدمة القرآن قراءة  وقته ما بني، قليل الكالم كان تسل عنه فقد ال
فأجابه البطل مغضباً ! ؟ أرض اجلهاد من ابني سيخرجونبلغين أن املص: له بعض أصحابه 

 ،وثبـت علـى قولـه     .. جسدي روحي تفارق واهلل ال أرجع وما كنت ألدع اجلهاد حتى: 
 إحدى احلسـنيني  مع على موعد كان ولكنهورجع عدد من أصحابه ورفاقه ملصلحة اجلهاد 

 بأعدائه أذاقوهم مُـر  اهللولياء  أنكل  ففي يوم من األيام املشهودة وبعد أن– حنسبه كذلك –
 حصـناً حصـيناً مـن النـار     هلم ما يكون اهلل العذاب وسقوهم كؤوس اهلالك وقتلوا من أعداء

ــداً   ( ــار أبـــــــــ ــه يف النـــــــــ ــافر وقاتلـــــــــ ــع كـــــــــ ــلم رواه ")ال جيتمـــــــــ  . مســـــــــ

 آخـر  إىل موقـع  موقـع   املكرمات والفضائل الباهرات انتقلت تلك السرية املباركـة مـن  تلك بعد
 فيقـع  اجلبنـاء  قـذائف  مـن  ئك الظـاملني املعتـدين يعرتضـون طـريقهم وميطـروهنم بوابـل      وإذا بأول

 منهم إال أن كان إخوانه فما يدي  بني– شهيداً إن شاء اهلل –وأحد من أولئك األبطال قتيالً 
 ووجهـوا  ، منـه اجلبـال   تصـدع  وزئـري  تكـبري  استعدوا للقاء اهلل وتوجهوا حنـو أعـداء اهلل هلـم   

 يكتـف البطـل بـذلك بـل تقـدم إىل      ومل الكثري منهم يفة إىل حنور امللحدين فقتلواأسلحتهم اخلف
 :لسان حاله  .. بساحتهم حتى نزل اهلصور أولئك األوغاد وأسرع إليهم كاألسد
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  طيبة ً وباردٌُ شراهبـا    واقـرتابــهـــاالـجـنـة حـبـذا يا

  بعيدة أنساهباكافرة    عذاهبا دنى روس قد والروس

 ضراهبا إن القيتها عليّ

 والكرامـة  العزة رأس ويرفع  كالطود الشامخ مقبالً غري مدبر يستنشق ريح اجلنةبساحتهم نزل
 بـل يـنغمس يف   بعيـد  من باملناوشة ال يرضى.. يعمل يف أعداء اهلل ضرباً وقطعاً وقتالً .. 

لقـات   طاللئـام  مـن أوكـار   وختـرج  ،)وعجلـت إليـك رب لتّرضـى    (الصف لينال رضى مـواله  
 فـزت ورب  ، ورب الكعبة فزت : ولسان حاله ،فيتلقاها البطل بنحره وسام العز والشرف 

 الـذين  مـع  أن تكـون  اهلل فيسقط جسده الطاهر وتصعد روحه إىل بارئها فنسأل.. الكعبة 
مضـى   ... رفيقاً أولئك وحسن أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني

 الـيت كـان   وفتنتـها  ونكـدها  الـدنيا  م الرحيم وقد اسرتاح إن شاء اهلل مـن عنـاء  إىل ربه الكري
ولكنـه  ..  تعـاىل  بإذنـه  كرامتـه  لينـال   مضى إىل الـرب الـرحيم  ،خيشى على دينه ونفسه منها 

ــا ً مل تكــد    حتــى تقرحــت ثابــت علــى أبــي جتــف خلــف أكبــاداً حتــرتق علــى فراقــه وعيون
  ...لفقده

  أوجـــــعبـــــالقرح القـــــرح َّنكـــــأ يبات بعـــــده ولكـــــن املصـــــ) أوفـــــى ( تنُســـــين فلـــــم

 لك أن رزقـك  فرحنا واهلل قد فإنا  قلوبنا وذرفت عيوننا على فراقك يا أبا سعدحزنت لئن
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 اهلل ونسـأله سـؤال امللحـني    إىل ونرغب القتلة  و إنا لنحمد اهلل أن شرفك بتلك،تلك اخلامتة 
..  بـك يف الفـردوس األعلـى    معنـا جي وأن منـازهلم  وأن يبلغك أعلى،أن يتقبلك يف الشهداء 

 كيف وحنن نقـرأ قـول   ، الناسني من لك – سعد أبا  يا– فما حنن ،لئن نسي الناس موتاهم 
*  بـل أحيـاء عنـد رهبـم يرزقـون      أمواتـاً  سـبيل اهلل  يف وال حتسنب الذين قتلـوا (( ربنا الكريم 

 .اآليـة  ...))مـن خلفهـم    مل يلحقـوا هبـم   بالذين ويستبشرُون فرحني مبا آتاهم اهلل من فضله

 سـهركم الليـايل الطـوال حتـت قصـف املـدافع       ننسـى  فلسـنا  أعينـهم   مـلء املتخـاذلون  نام ولئن
 النـاس ألـوان الطعـام فلسـنا ننسـى جـوعكم       أكـل ولـئن   .. اهلل والطائرات حترسون يف سـبيل 

لسـنا   الـذل واهلـوان علـى أكتـافهم وصـدورهم ف     أومسـة  اللئـام  علّـق  ولئن.. األيام املتواصلة 
ولــئن تــنعم ..  الــيت ســطرهتا دمــاؤك علــى صــدرك  والرفعــة والكرامــة ننســى أومســة العــز

 الزوجات احلسان فلسنا ننسى مبيتكم على وصحبة الوثرية الفرش القاعدون بالدفء حتت
ولــئن طــرب !!  مــأوى وال فــراش أو غطــاء ؟بــال القــارص الــربد اجلليــد والعــراء تكابــدون
 بكتاب ربك تتلوه آنا الليل وأطراف النهار متعلماً تغنيك ننسى سنافل العابثون وتغنى البطالون

 ولـئن  – مل ترتك تعلـيم كتـاب اهلل جعلـه اهلل شـفيعاً لـك      القتال يف جبهات وأنت ومعلماً حتى
 ... هـدراً فمـا كـان لـدماء إخواننـا وأبطالنـا أن تـذهب هـدراً         الرجـال  بعـض  دماء طُلّت

 قـد انتـهكت ؟ وبـالد    املسـلمني  وأعـراض  ريقـت ؟  بعـيش ودمـاء إخواننـا قـد أ    هننـأ  كيـف 
  !!املسلمني قد استبيحت؟؟
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 يطيــــــب؟ وعــــــيش املســــــلمني إذن **  ُ بـكـــــــل ثـغـــــــر ٍ  املســــــلمات أتُســــــبى

 !وشــيــــــــب؟ يـــــــدافع عنـــــــه شُـبــــــــّان**  حــــــــــــــق واإلســـــــــــالم هلل أمــــــــــا

ــانوا  لــــــذوي فقــــــل ــائر حيــــــث كــــ ــوا اهلل وحيكــــــم: **  البصــــ ـــوا أجيبــــ  أجـيـبــــ

ــئن ــاج  ولـ ــاساحتـ ــن النـ ــذكريهم مبـ ــدوا  تـ ــن فقـ ــاهبم مـ ــذكرى أحبـ ــة إىل الـ ــنا حباجـ   فلسـ

 أمامنـا يـذكرنا بـأبي سـعد     مـا  نسـينا فكـل   وإن  لسـت أنسـاه فـأذكره   يعمـره  يف القلـب  سـاكن 
 .. وطلعته وابتسامته

 الســــوافك رفيقــــي لتــــذراف الــــدموع**  عنــــد القبــــور علــــى البكــــا  المــــين لقــــد  

ــال ـــل فقـــ ـــرب أتبكـــــي كـــ ـــه قـــــ ــوى ***  رأيـتــــ ــوى بـــــني اللـــ ــرب ثـــ ـــك لقـــ  فالدوانــــ

ــه إن فقلــــت ــجا لــ ـــاالشــ ــه فــــدعين **  يبعــــث الشــجـــ ــذا كلــ ـــكقــــرب فهــ   مالــــــ

 الصرب والرضى بل والشكر على األمثلة أروع  فال أنسى موقف أبويه اللذين سطرانسيت وإن
نزلتــهما  أن يثبتــهما ويرفــع ماهلل فنســأل أبنتــهما هلل أن شــرفهما مبقتــل أبنــهما بعــد مقتــل زوج

 . وجيمعهمــــــــــــــــــــــــا بأحباهبمــــــــــــــــــــــــا يف الفــــــــــــــــــــــــردوس  

 ) أمحـد (  ونتوسل إليك بأمسائك احلسنى وصفاتك العلى أن تتقبـل عبـدك   نسألك إنا اللهم
 أعلى وبلغه اللهم إنه كان حمباً ألوليائك مبغضاً ألعدائك فتقبله يف الصاحلني٠٠ درجته وترفع
 مع وأحبابنا به وامجعنا ،ةً يف درجاته  الشهداء واجعل ما أصابه تكفرياً لسيئاته ورفعمنازل
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 الرامحني و احلمد هلل أرحم يا الصاحلني الذين أنعمت عليهم من النبيني والصديقني والشهداء و
ــد     ــا حممـ ــى نبينـ ــلم علـ ــلى اهلل وسـ ــاملني و صـ ــى رب العـ ــحبه  وعلـ ــه وصـ ــني آلـ  ٠٠أمجعـ

  حممد أبو األكرب شقيقه

 
تُؤمنُـون بـاهلل   *  ألـيم  عْذاب من تنجيكم كم على جتارةياأيها الذين آمنوا هل أدُل ( تعاىل قال

يغفـر  * لكم إن كنتم تعلمـون  خري ذلكم وأنفسكم ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهلل بأموالكم
 يف جنـات عـدن ذلـك    طيبـة  ومسـاكن  األهنـار  لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جتري من حتتها

 ).املــــومننيوبشــــر  قريــــب وفــــتح وأخــــرى حتبوهنــــا نصــــر مــــن اهلل* الفــــوز العظــــيم 

من مـات ومل  )  علية وسلم اهلل قال قال رسول اهلل صلى–رضي اهلل عنه – هريرة أبي وعن
  . رواه مسلم) يغز ومل حيدث به نفسه مات على شعبة من نفاق

 
  : عنه رمحه اهلل قيل مما    

 مهما يتضايق وال يغضب  ومن أبرز صفاته أنه كان ال، وسعة صدره وانبساطه حبابته أذكر
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ــه يف     ــا بـــــ ــأل اهلل أن جيمعنـــــ ــوم أســـــ ــاب و اللـــــ ــه العتـــــ ــرر عليـــــ ــة كـــــ  ٠٠٠اجلنّـــــ

  والده

 
ــا ــتيقظت كلمــــــ ــن اســــــ ــوم يف مــــــ ــل ( النــــــ ــر الليــــــ ــه) آخــــــ ــلي وجدتــــــ  ٠يصــــــ
  والدته

 
 ) منكم ويعلم الصابرين جاهدوا الذين اهللُ أَم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم :( تعاىل قال

ــمولنبلــونكم حتــى نع:(  جــل وعــال وقــال  ) ونبلــو أخبــاركم والصــابرين مــنكم اجملاهــدين ل

 ) جهادهٍ وجاهدواُ يف اهلل حق: (  عز وجل وقال

 
 كان رمحه ، املبكر والنضج الرجولة  أبا سعد يف أول سين صباه وعليه إماراتاألخ عرفت

 ٠٠ حتى يف شؤونه اخلاصة املشاورة يكثر ،اهلل ذا عزمية يقول ويفعل ويعتذر عند التقصري 
 كلم من يقوم بذلك إذا رأى أو بالتوجيه قامن رمحه اهلل إذا رأى منكراً أو مسع عنه كا
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 ... املصلحة يف ذلك فقد أُهلم سداداً وتوفيقا

   أنه كلمين يف شخص ترك جماله الدعوى إىل مكان آخرمرة وأذكر

 رمحـه  –ال  يف هذا امليدان اجلديد وفعالً كان كما قاملواصلة ال يستطيع وأنه بذلك فأخربني
 وهذه الفراسة من أبي سعد عالمة ، عمله اجلديد وعاد إىل األول األخ ترك هذا فقد –اهلل 
  . رأيه سداد على

 عبـد  الشـيخ  جنـازة  ليحضـر   بواليه حمسنا إىل إخوانه حتى إنه مل يذهبباراً رمحه اهلل وكان
 . املنــــزل العزيــــز بــــن بــــاز رمحــــه اهلل مــــع رغبتــــه يف ذلــــك لتغيــــب إخوانــــه عــــن        

 الرحالت سيما  وال، جمال خدمة اإلخوان و حتمله املشاق و الصرب فحدّث وال حرج يف أما
  . ورحلة احلج الدعوية

 . إىل جمـالس العلـم   إحضـارهم  و أقاربـه   رمحـه اهلل حريصـاً علـى دعـوة معارفـه و     كان فقد

ب اهلل  الكـريم الزم كتـا  القـرآن  حفـظ  أمهيـة   األوىل ومسـع حـديثاً عـن   سفرته عاد من عندما
 صـلى اهلل عليـه وسـلم    الـنيب  حول قـول  حديثاً حتى حفظه و أتقنه وعندما أمته حفظاً مسع

يوفقـه لعمـل صـاحل ثـم      : قـال  يسـتعمله ؟  وكيـف  قيـل . إذا أراد اهلل بعبده خـرياً اسـتعمله   (
 كمـا قـال صـلى اهلل    ، ومعلمـاً  متعلمـاً  القـرآن  حللقات فنهض رمحه اهلل مشمراً) يقبضه عليه 

 سـفره األخـري حـدثين عـن رغبتـه يف      وقبـل )  وعلمـه  القـرآن  خريكم مـن تعلـم  :( وسلم عليه 
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 ولكن ، بنات صاحلات واهتم بذلك لديهم أعرف أن ممن الزواج فشجعته وذكرت له ما تيسر
 ما كان منه إال أن لبـى  ، يف كل مكان املسلمني تستنصر الشيشان ملا بلغه رسائل إخواننا يف

 مـن تـرك شـيئاً هلل عوضـه اهلل خـرياً     (  ونكـاح  وظيفـة  مـن  الدنيويـة  هالنداء وتـرك كـل أعمالـ   

  )...منه

  الباز فهد

 
 علية وسلم اهلل اهلل صلى رسول  أن– رضي اهلل عنه – عبس عبدالرمحن بن جرب أبي عن
  :قال

ــا ( ــدما  مــ ــا قــ ــد اغربتــ ــه عبــ ــبيل اهلل فتمســ ــار  يف ســ ــه  )النــ ــاريأخرجــ   .البخــ

رباط :(  وسلم يقول علية ال مسعت رسول اهلل صلى اهللق– رضي اهلل عنه – سلمان وعن
 الـذي  عملـه  جـرى عليـه   فيـه   وأن مـات ،يوم وليلة يف سبيل اهلل خري من صيام شهر وقيامه 

  . رواه مسلم) كان يعمل وأجرى علية رزقه وأمن الفتان
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ا طلـب   ونظراً ملاألسطر هذه تسعه  عن رفيق الدرب واحلبيب يف الرب ليطول والالكالم إن
 : وآثاراً مـن وفاتـه   حياته عن أخباراً منا من االختصار وسرعة اإلحضار أحببنا أن نكتب

 فكان مضرب مثل يف ، والرفيق الصديق فنعم عرفته قبل مخس سنوات:  حياته أخبار فمن
 ، وتشـوق احملـبني إىل قربـه    حبـه  النـاس علـى   قلـوب   مجـع اهلل ،اإليثار وشعلة نور يف اإلنكار 

 أخيه عليه شيئاً وكان سريع قلب أن يكون يف حيب محه اهلل ال يرد ألحد طلبا والر–فكان 
 ناهيـك عـن غريتـه    ، و التجـارح  اخلطـأ  شـي مـن   أخيـه  التصايف والتسامح إذا وقع بينه وبـني 
 علـى أيـدي الكفـرة احلاقـدين     باملسـلمني  نكبة حلت مسع للدين وتأمله ملصاب املسلمني فكلما

واهلل مـا  : (  قول ابـن القـيم رمحـه اهلل    يل ما يذكر كثرياً ا صدره فكانتأمل هبا قلبه وضاق هل
 شديد –رمحة اهلل –فكان )  اإلميان مين أن يسلب أخشى أخشى الذنوب واملعاصي ولكن

 بكـاءه الشـديد علـى فقـد رفيـق دربـة يف       أنسـى  وال ، والشـجن  الذكر والنـدم أليـف التفكـر   
 األخـوة عـن البكـاء وقـال األوىل أن تفـرح لـه       أحداه  هنوعندما )أبو ياسر النشمي ( اجلهاد 

 وقال أبكي على فراقه ومثـل أبـي ياسـر يُبكـى     إطراقةِ رأسه يف رفع بالشهادة ال البكاء عليه
 له بكاء النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم علـى ابنـه      وذكر ، القلوب يف عليه وهي رمحة وضعت

ــراهيم   .إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف :(يل قبل قتله بيومني فعندما سألته عن اللقاء قال  يف نفسي اتصاله أثر الذي املوقف ولعل
 ) اهلل شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءاجلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إن 
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ـــراً هجــــــــرتين أراك ـــالً هـجــــــ ـــا ومــــــــا طـــويـــــــ   عــــــــودتين مــــــــن قبــــــــل ذاكــــــــــ

 هناكــــــــا مــــــــن ودادي  عـــــــــــين وتعصــــــــي يف الصـــــــــرب ال تطيــــــــق عهــــــــدتك

 خالكـــــــــــــا  مــــــا فارقـــــــت طـوعــــــــــــاً فجــــــل النــــــاس يغــــــدر مــــــا      واهلل فــــــال

 دهاكـــــــــــــا  طوعـــــــا ولكـــــــــــــن دهـــــــاك مـــــــن املنيـــــــة مـــــــا     تينفـــــــارق ومـــــــا

 : وفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 خرجـت  الـيت  دمـاءه  فلعـل   احلقيقية هـي بـذل الـنفس رخيصـة يف سـبيل اهلل     احلياة أن علمنا
 بطولـة خالـد   مـن  وروحة اليت صعدت حتيي من نفوس شباب الصحوة عامة وحمبيـه خاصـة  

 علمنـا  . واإلحلـاد  اجلهاد وردع أهـل الكفـر   سعد وبسالة طلحة ولكي يواصلوا طريق وغرية
 أحـق  عليـه وسـلم   اهلل صلىالزهد يف الدنيا و أهنا ال تبقى ألحد فلو كان كذلك لكان النيب 

 .بالبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 . ال خـــاذلني اإلســـالم رايـــة رافعـــني  مقـــبلني ال مـــدبرين األبطـــال كيـــف ميـــوت  علمنـــا

 و إياه يف الفردوس األعلى من جيمعنا وأن ءالشهدا  العظيم أن يتقبله يف عدادالعلي اهلل أسأل
ــابلني   ــرر متقـــــــــــــــــــ ــى ســـــــــــــــــــ ــان علـــــــــــــــــــ  ...... اجلنـــــــــــــــــــ

  العتييب احلسن أبو
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 بـيـــــا مـــــا فـأكـتـــــم وتـــــثور أشـواقـــــي **  حافيــــاً املخــــاطر علــــى مجــــر  أمشــــي

 بـواكـيـــــا  وتركــــت أهلــــي يف الـــــبالد  **  ديــــين قــــد هجــــرت دياريــــا    أجــــل مــــن

ــاد حــــــب ــواحني  اجلهــــ ــل جــــ ــرى بكــــ ــت يف**  ســــ ــا أرخصــــ ــاد دمائيــــ   درب اجلهــــ

 مــــا كــــان قلــــيب يــــا حـبيـبـــــة قـاسـيـــــــا      ** فـتـصبــــــري الـلـقـــــا عـــــز قــــد أمــــاه

ــاه ــي أمـــ ـــد دمعـــ ـــدر قـــ ـــاً حتـــ ـــا   ** جـاريــــــ ـــت جــافــيــــ ــي تركــــ ــيب أنـــ  ال حتســـ

ـــن ـــلي لـكــــ ـــرال مـثــــ ـــراره  يـقــــ ــرح ** قــــــ ـــيا واجلــــ ـــيدة دامــــ ــد العـقــــ   يف جســــ

  عـالــيـــا لتسـمو نفسي وتطلعت ** ثـالثـــة احلـيـاة طـلـقـت أماه

 
 و يعلـم  - تقبلـه اهلل – أبـي سـعد   الغايل  ما يف القلب جتاه األخ احلبيبإظهار القلم عن يعجز

 ، مـن خصـالك   شـاهدت  مـا  وشـاهدت   كيف وقد علمـت عنـك  ،اهلل أننا لن ننساك أبداً 
ــاً    ــاً قويـــــــــــــــــــ  .وكـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن عرفـــــــــــــــــــــك أحبـــــــــــــــــــــك حبـــــــــــــــــــ

 كــان أمحــد مل يتجــاوز ، علــى أرض أفغانســتان قليلــة أيامــاً مصــاحبته  يل شــرفكــان لقــد
 حمبوباً من اجلميـع بسّـاماً يف وجـوه إخوانـه     شجاعاً كان جبالً لكنه السادسة عشر من عمره

 مـا أذهلـين فيـه قـوة شـجاعته حتـى أن بعضـهم        ، اجلميع مداعبة حيب , قل أن تراه غاضباً
لرباء بن مالك صاحب رسول  ذكرني ذلك با– ) داهية بيوديك يف هذا (حذرني منه قائالً 
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 ومـن  – رضـي اهلل عنـه مـن يـولّى علـى أحـد       عمـر  حـذر  الـذي  وسـلم  اهلل صـلى اهلل عليـه  
 ومل يكـن أبـو   – وكـان يف خـط النـار األول    عـالٍ  رأس جبـلِ  يف املواقف أنين كنت وأبـا سـعد  
 نشـعر إال برصاصـة تضـرب يف احلجـر املقابـل      فلم – أبداً األول سعد يرضى بغري خط النار

 أر أي أثر للرعب على وجهه بل انفجر ضاحكاً فلم ، بعيد مكان ألمحد ويتغري اجتاهها إىل
ــد أن خفــــــــــــــض  ــن املوقــــــــــــــف بعــــــــــــ ــه مــــــــــــ ــيالً رأســــــــــــ  . قلــــــــــــ

ــو ــعد أبــــ ــه اهلل – ســــ ــانطلق  – رمحــــ ــة فــــ ــه احلقيقــــ ــاب جتلــــــت لــــ ــرخ  شــــ  :يصــــ

ــاضِ ــا مـــ ــرف مـــ ــوت دربـــــي وأعـــ ــديف واملـــ ــا هـــ ــرقص  ومـــ ــل يـــ  منعطـــــف يل يف كـــ

ــا ــايل ومـــ ـــا  أبـــ ـــى أحـــــــ ـــه حتـــــ ــرد   بـــ ــدي أبـــ ــوت عنـــ ــية املـــ ـــرف ذره فخشـــ  الطــــ

 بصـدره ملـا أعلمـه مـن شـجاعته      الرصـاص  تلقى وأنه  حني مسعت نبأ استشهادهأتعجب ومل
 عجيبـاً رغـم مـا يظهـر مـن      وحتمـالً  وصـرباً  عاليـة  مهة ولقد كان حيمل – رمحه اهلل –الفذة 

فـع عنـه مـا     استشـهاده ألد حلظـة  جبـواره  أكـون   كـم كنـت أمتنـى أن   ،البشاشة وحب الطرفـة  
 : اســـــــــــــــتطعت ولكـــــــــــــــن أنـــــــــــــــت يـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا ســـــــــــــــعد     

ــت ــامد أنــــــــــ ــل الصــــــــــ ــدربنا  ** البطــــــــــ ــت بــــــــــ ـــل وأنــــــــــ  مــــثــــــــــــــ

ــتّ ــم ومل ثبـــــــــــ ــزم هلـــــــــــ ــزم  **هتـــــــــــ ــا يهـــــــــــ ـــل وحاشـــــــــــ  اجلـــبــــــــــــــ

............................... 
ــا أتــــــــــوك ـــر مــــــــــن حضــــــــــارهتم  **مـلـكـــــــــــت أخــــــــــي مبــــــــ  القــهــــــــــــ
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 الظهــــــــــر  رصــــــــــاص الغــــــــــدر يف  ** جيــــــــــدوا ســــــــــقطت مل وحــــــــــني

 غيظ قلوبنا ومكنا اللهم من وأذهب صدورنا اللهم  يف مستقر رمحتك واشفبهأمجعنا  اللهم
ــدين   ــداء الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النجدي حبيب أبو

 
ما يعدل اجلهـاد  : ( عليه وسلم اهلل قيل للنيب صلى:  قال - رضي اهلل عنه– هريرة أبي عن

 أو ثالثـاً كـل ذلـك    مرتني عليه فأعادوا : قال،ال تستطيعونه : يف سبيل اهلل عز وجل ؟ قال 
 اهلل كمثــل الصــائم القــائم ســبيل يف اجملاهــد مثــل:  و قــال يف الثالثــة ،ال تســتطيعونه : يقــول 

متفـق  )  يف سبيل اهلل تعاىل اجملاهد حتى يرجع صالة القانت بآيات اهلل ال يفرت من صيام وال
  .عليه 

 أعـدها اهلل للمجاهـدين يف    يف اجلنّة مائة درجةإن: (  وسلم عليه  اهللصلى عن النيب وعنه
 السـماء و األرض فـإذا سـألتم اهلل فاسـألوه الفـردوس فإنـه       بـني  كما الدرجتني  ما بني،سبيله 

 .رواه البخـاري  )  عـرش الـرمحن ومنـه تفجـر أهنـار اجلنـة       وفوقـه  اجلنة وأعلى أوسط اجلنة

ن الـنيب   أ– رضي اهلل عنـه  – بن حنيف عن أبيه عن جده سهل أمامة بن أبي  بنسهل عن
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 سأل اهلل بصدق بلغه اهلل منازل الشـهداء وإن مـات علـى    من: (  قال وسلم صلى اهلل عليه
  . مسلم رواه) فراشه 

 
 علـى كـثري   كثرية قد تكون – اهلل  رمحه– احلديث عن صفة برزت يف أخي أمحد آثرت لقد

الصـفة هـي أن    هذه وحده باهلل وعلقوها من النفوس إال نفوس أولئك الذين زكوها وهذبوها
 بـل كـان يسـعى    للظهـور  قـد حمبـاً   يكـن   كان من األخفيـاء فلـم  – رمحه اهلل –أخي أبا سعد 

 صـالح نيتـه   علـى  إال حلرصـه  ذلـك  إلخفاء عملـه حتـى تلـك األعمـال الـيت تظهـر غالبـاً ومـا        
 رمحـه  – مـن وفاتـه   سـنني  وسالمة قلبه وأسوق لك حادثة تدل على ذلك وقعت قبل عشر

 ....-اهلل                                                                                                                                                                         

 يف حمافظـة ضـرماء   وبالتحديـد  الريـاض  مـن   مجع من األخوة يف إحدى املزارع القريبـة عم كان
 أمخـد جالسـاً علـى املائـدة     األخ وكـان  اإلفطار  وقد أعد األخوة،وكان ذلك يف يوم اخلميس 

 الطعام وميد يده إليـه بـل رمبـا    يقرب وقد كان خدمتهم وكان يقد الطعام لالخوة وحيرص على
 ومـا علـم   ، أن اجلميـع انتـهوا مـن إفطـارهم     اهلل ويعلم ، يأكل وهم من يراه أنهرفع شيئاً منه لي

ــائم   ــه صــــــــــــــــــــــ ــة أنــــــــــــــــــــــ ــد البتــــــــــــــــــــــ  ... أحــــــــــــــــــــــ

 منـه  قريب  ما يعلمه كل– رمحه اهلل – تأصل هذه اخلصلة املباركة فيه على مما يدل وكذلك
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 جهـاده   وإخفائـه خـرب جهـاده علـى أرض أفغانسـتان فلقـد صـحبته بعـد عودتـه م         كتمانهمن 
 القـاه   سنني وما حتدث يوماً واحدا عن نفسـه وجهـاده أو مـا بذلـه هنـاك أو     عشر حنو هناك

 اهلل  ال حرمه، بذلك أروع مثل يف إخفاء العمل – رمحه اهلل – ضارباً ومصاعبمن مشاق 
  ...األجر

  الصقيه امحد

 
 عظيماً  منه موقفاًورأيت ، استقامة  على– ومل أكن حينذاك ، املتوسطة املرحلة منذ عرفته

 – رمحـه اهلل  – صـفاته  كانـت مـن   وهـذه  كبُر يف نفسي وأصبح كأني أعرفه منذ فرتة طويلة
 م الطلبـة يقـو ل   واحـداً  مسـع أبـو سـعد    أن  ففي يوم من األيام حـدث ،اليت تنقص الكثري اآلن 

 بعـد صـالة   – اهلل رمحـه  – أبـو سـعد   فقـام  كلمة قبيحة يستهزئ فيها بـالقرآن وهـو ال يـدري   
 الدين فعجبت عجبـاً  وعلى اهلل حمارم رجتل كلمة خرجت من قلب امتأل غرية علىالظهر وا

 لكـين عرفتـه رجـالً    املتوسـط  كونـه يف  مـع  اجلـرأة شديداً ملا قاله وموقفه القوي الصلب وهـذه  
  ...معتزاً بدينه وفارقته كذلك 

 ، وبش  بسيطة جداً ومع ذلك فقد كان كلما قابلته هش يف وجهيحينها به عالقيت وكانت
 وسرعان ما ذهبت إليه فوجدت منه ، حتى من اهلل علي باهلداية منه قرباً زادني ماوهذا 
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  . الطيبة والصحبة الرتحيب

  قتادة أبو

 
صـحبكم اهلل ودفـع   :  مؤتـه قـالوا   جـيش   إسحاق يف السرية أن املسلمني لّما ودّعواأبن روى

ــا صــــــــاحلني   ــة فقــــــــال عبــــــــد اهلل بــــــــن . عــــــــنكم وردكــــــــم إلينــــــ   :رواحــــــ

  مغفــــــــــرة وضــــــــــربة ذات فــــــــــراغ ٍ تقــــــــــذف الزبــــــــــداالــــــــــرمحن أســــــــــال لكــــــــــين

  ٍ تنفـــــــذ األحشـــــــاء والكبـــــــــدا  حبربـــــــة جمهـــــــزة حـــــــرّان  بيـــــــديطعنـــــــة أو

  رشـــــدا وقد من غازً اهلل  إذا مروا على جدثي أرشدهيُقال حتى

 
 

هرا ً  وهذا كان ظا، قرب أو بعد عن يعرفونه  لدى اجلميع من األخوة سواءً الذينحمبوباً كان
 األخوة يسألون عنه ويريدون لقاءه من فالكثري – اهلل تقبله –واضحاً جداً رأيته يف حياته 

 من فضل اهلل عليه أوال ً ثم من تقاه تقبله اهلل إال عرفه وإني ال أرى ذلك احلب له من كل من
 سالمة صدره ملن عرفه أو صاحبه فقد كان ال وهو صفاته من وكذلك ما كان واضحاً –
 وكان من أكثر بل ال أبالغ إن قلت أنه ، عليه تعرف من ينسىساه من عرفه وهو كذلك ال ين
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) مع حرصه للفائدة للجميع (  واللقاء هبم األخوة مع االجتماع على الوحيد الذي كان حريصاً
ال واهلل بل كان حريصاً .  والضحك مع األخوةالكالم أو كثرة السمر حيث أنه مل يكن قصده

 ...وللجميع دة لهعلى الفائ

  اخلرجيي خالد

 
ــال ــاىل قـ ــل    ( تعـ ــن يُُضـ ــبيل اهلل فلـ ــوا يف سـ ــذين قُتلـ ــاهلمْ والـ ــيهديهم * أعمـ ــلح سـ  ويصـ

 ) .ويدخلــــــــــــــــــــــــهُمُ اجلنــــــــــــــــــــــــة عرفهــــــــــــــــــــــــا هلُــــــــــــــــــــــــم *بــــــــــــــــــــــــاهلُمْ

فـرحني  *  يف سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند رهبـم يرزقـون   قُتلُوا الذين حتسنب وال(تعاىل قال
 هُـم   ويستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم من خلفهم أال خوف علـيهم وال فضله اهلل من آتاهُم مبا

 ) بنعمــــــة مــــــن اهلل وفضــــــل وأن اهلل اليُضــــــيع أجــــــر املــــــؤمننييستبشــــــرون* حيزنــــــون 

 ). تشعرون  ملن يُقتل يف سبيل اهلل أموات بل أحياء ولكن التقولواوال  ( تعاىل وقال

 
 توجـه إىل  حنوهـا  ونصـف أو  سـاعة   الظهـر  يف الـوزارة كـل يـوم إذا بقـي علـى أذان     شـأنه  كـان 

 مكتبه إلكمال عمله إىل ثم يعود الظهر املسجد يصلي الضحى ويقرأ القرآن إىل أن يؤدي صالة
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 يســــــرياً العمــــــل  ومــــــا كــــــان فعلــــــه هــــــذا يــــــؤثر علــــــى أعمالــــــه فقــــــد كــــــان  ،

  العباد  عبد الرمحنناصر أبو

 
:  فيـه فقـال   رآه بـبعض مـا   لـه مقت  الـذين عاشـروه يف الشيشـان حتـى    األخـوة  لنا أحد وكتب

 :  منــــــــــها،عرفــــــــــت فيــــــــــه صــــــــــفاتٍ قــــــــــل ّ أن جتتمــــــــــع يف جماهــــــــــد  

  الشـيء صـامتاً ال يعلـم بـه إال اهلل سـواء يف قـراءة القـرآن أو       يفعـل فكـان   : اإلخـالص   -١

 اخل..  أو العمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات احلراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــة إىل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهاب

 ....._  رمحـــــــــــــه اهلل– يف إخفـــــــــــــاء عملـــــــــــــه  شـــــــــــــديداً كـــــــــــــان

  ملا كان يراه القادة من تأهله–فقد عرضت عليه اإلمارة مرات كثرية :  حيب اإلمارة ال -٢

 واحدة  مرة وما علمته تأمّر وقبل اإلمارة إال، يعرتض على ذلك ويعتذر كان ولكنه – لذلك
ــان ،  . لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطراً وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـريم  القـرآن  حفـظ  كان أبو سعد قـد :  القرآن واحلرص على تعليمه قراءة من اإلكثار -٣ 
  ؟ ؟  وكــــان شــــأنه عجيبــــاً يف مراجعــــة القــــرآن    ،قبــــل دخولــــه الشيشــــان   كــــامالً 

 .وتالوتـــه  حريصـــاً علـــى مراجعتـــه، أجـــزاء ويزيـــد عليهـــا أحيانـــاً أربعـــة كـــل يـــوم يقـــرأ

 علـى  وتعلـم  القـرآن   وأنا ممـن قـرأ عليـه   – اهلل تعاىل سواء للكبار أو الصغار كتاب يعلّم وكان
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  .املعسـكر  يف اجملاهـدين   فقـد كـان يعلّـم   ،ل مقتلـه  ومل يزل معلماً للقـرآن حتـى قبيـ   .. يديه 

 مـداعباً  إلخوانـه   فقد كان بشوشاً،وهي صفة يراها كل من عاشره :  واملرح البشاشة -٤
 كلمـة  مسـع منـه   االخـوة   ال أعلـم أن أحـداً مـن   ،هلم حريصاً على إدخال السرور إىل قلـوهبم  

ومع ذلك فقـد   . ما يوماً االخوة اً من وال أنه أغضب أحد،نابية أو وقف منه موقفاً حمرجاً 
 ينصـح هلـم   كـان  حتـى القـادة   بـل   ومل يقف نصحه على الشباب،كان كثري النصيحة إلخوانه 

 أمـام غـريه بـل    ينصـحه  مل إخوانه  وإذا أخطأ بعض،سواء من الناحية الشرعية أو العسكرية 
 . أخـــــــــــــــذه مبفـــــــــــــــرده وأدى إليـــــــــــــــه واجـــــــــــــــب النصـــــــــــــــيحة    

  بل ويذكرنا مبا، الشهادة ويدعو هبا يرددها على لسانه دائماً منىيتكان  : الشهادة حمبة -٥

 يتلـو  وهـو   وأذكر أننا يف يوم األيام أثنـاء قيامنـا باحلراسـة   ، من فضل ورفعة لشهداء اهلل أعده
 مـن علينـا   اهلل إن: يا معشر اإلخوة :  توقف فجأة وأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال اهللكتاب 
 هـم  مـن   كـم مـن شـباب اإلسـالم    ،ا للـدخول إىل أرض الشيشـان    عظيمـة حيـث وفقنـ   بنعمة

 هلل فاحلمـد  ... وقيادة وعلماً ولكنهم مل يستطيعوا الدخول إىل هذه البالد عبادةأفضل منا 
 .نعمتهعلى 

 العملية سننتظر:  يقول بذلك  اإلخوة اخلروج من الشيشان ويلح عليهبعض يعرض عليه وحني
 قتل قبل تلك العملية ولكنه .. الشتاء ها بالشهادة وإال خرجنا قبلالكبرية فإن أكرمنا اهلل في

 .  فأســـــــــــــــــــال اهلل أن يكـــــــــــــــــــون أكرمـــــــــــــــــــه بالشـــــــــــــــــــهادة،
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 فيها  ومع حمبته للعمليات و املشاركة،فقد كان يسمع و يطيع  : لألمراء و الطاعة السمع -٦
 هلل طاعـة  وينقاد ى يكثر مناقشة األمراء و ال جمادلتهم إذا مل يتم اختياره بل يرضالفقد كان 

 ..ورســـــــــوله صـــــــــلى اهلل عليـــــــــه و ســـــــــلم حيـــــــــث أمـــــــــر بطاعـــــــــة األمـــــــــراء  

  والربنـامج أن كـل جمموعـة تسـتلم    ،كنا يف جبل ألبي الوليد الغامـدي  :  يف ذلك مواقفه ومن

 ، شديد  و كان ذلك يف برد، أخرى اجلبل ملدة ثالثة أيام ثم تعقبها جمموعة أعلى يف احلراسة
 اجملموعـات  حية املكان للنوم وال اإلقامة بسبب كثرة الثلوج فقد كانـت  وعدم صالالزادوقلة 
 أيام سبعة أكثر من عليه  إال أن أبا سعد قد مر– ثالثة أيام – بالنزول فور انتهاء مدهتا تبادر

 بإرســال فســارع خــربهم األمــري  ومل يطلبــوا التغــيري حتــى بلــغ– هــو ومــن معــه –و مل يــتكلم 
 . اهلل سبيل البذل يف على  فلله درهم ما أصربهم وما أحرصهم.جمموعة أخرى للحراسة 

 ومما أذكره ، األعداء يهاب ال أما يف القتال فقد كان مقاتالً شجاعاً : القتال يف الشجاعة -٧
 جبـل شـاكر وهـو    إىل األعـداء  فتقـدم  ،أن أبا سعد كان يف جمموعة حراسة يف جبـل الريـان   

 إخوتـه ملسـاعدهتم   إىل فـذهب  بالتقـدم   فسـمع أبـو سـعد   ،اجلبل الثاني من جبال أبي الوليد 
 ثم تقدمنا حنـن  ، العملية رتبت حتى اخلنادق  ومكثوا يف– رمحهما اهلل –وبرفقته أبو ثابت 

 الطريق اآلخر ففوجئـوا بأعـداد   ثابت سعد وأبو أبو  وأخذ،من اجلهة اليمنى حملاصرة العدو 
 وإطالق النار عليهم حتى قتال منهم عدداً جهتهممبوا فبادرا من جنود العدو ينزلون من اجلبل

 . ســـــــــــــــــــــــــــاملنيورجعـــــــــــــــــــــــــــا إىل االخـــــــــــــــــــــــــــوة  



)١(البوسنه والهرسك............................................                      من قصص الشهداء العرب في                            

 164

 طلـب   يف العمليات مع أنه كان مصاباً إصابة بليغة يف عضده أنـه املشاركة حرصه على ومن
 إخفـاء   وكـان حيـاول  ،فسـمح لـه   ) سـرجينوت ( له باملشاركة يف عمليـة يف  السماحمن األمري 

 فـامتأل   ويف ذلـك اليـوم هطلـت أمطـار قويـة     ،ح إال مبشـقة   مـن رفـع السـال   يـتمكن جرحه وال 
 فيتـأمل  اجلرحية  وطيناً وسقط أبو سعد بسبب ذلك كثرياً وأكثر سقوطه على يدهماءًالطريق 

 مليئـاً  هنـراً  وواجهنـا  ، شديداً إال أنه خيفي ذلك ويتظاهر بالنشاط وال يشتكي إىل أحد أملا
 فصرب سالحه وكذلك ماءً ودخل معهم فامتألت جعبتهباملاء اجلاري بقوة فدخله اجملاهدون 

 الصـاحلني  الشـهداء  يف وتقبلـه  رمحـه اهلل .وواصل معهم إىل أن رجعوا إىل معسكرهم ساملني 
. 

  احلربي قتيبة أبو

 
  ثابت أبو

 مل يلتفـت إىل  ، البشرية تطارده ما  أبت العيش يف دنيا دنية ورفضت، وروح زكية أبية نفس
 مل ، وحلقـت بـه آمالـه    ، بـه أحالمـه   طارت ،ال إىل أماني الوسواس اخلناس  و،هراء الناس 

 كل ذلك ألنه حيمل ، باألسفار حياته وقطع ,  جال األمصار، ومل يقر له قرار ،تعرف له دار 
 هـل كـان يف   ، كـان هـذا اهلـم    فمـاذا  حيمـل مهـاً   كان  نعم، له هم ال كاهلموم ،مها وله مبدأ 
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ــه وعقاراتــه ؟ أم   . شــيء مــن حياتــه ؟ كــال وال  يف ؟؟ أم وأوالده كــان يف زوجتــهأموال

 الذي حيمله هـو الـذي جعلـه يعـيش     اهلم إن ، حياته  الذي حيمله كان منعكساً علىاهلم إن
 أنـا لسـت أحكـي    ، افعـاالال نطيـق فعلـها    ويفعل ، كحياتنا  يعيش حياة ليست،عاملاً آخراً 

 وتتبنى الشهامة ، الشجاعة أمثاله تستحي  فهذا حمالقصته حياته فهذا خيال ولست أروي
! سـل أراضـي أروس مرتـان    !  وريـان  أرغونسل  ! واأللبان  سل أراكان وكسوفا،أفعاله 

ــل   ــل وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ...ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـال  .  ونفـارق جتمانـه يف ذلـك املكـان     ، الشيشـان  جبـال  تسيل على دماؤه هاهي وأخرياً
   .اجلبناء نامت أعني

  . األجل  إىل لقاء يسوقهالبطل أيها وداعاً

  هـ1421-2-8 أبوسعد القندهاري رمحه اهلل يف. كتبها مقاله

 
  :اخلامتة

 ) أبو احلارث(  وكان أقرهبم إليه ، مقتله بعض األخوة الذين حضروه قصة أخربنا

 : فإليك البيان ، التفاصيل أخذنا ومنه

 ما عليه إن هذه العبارة متثل ) احلياة على  الشهادة كما حيرص أحدكمعلى حيرصون (
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 واحداً منهم فقد كان – رمحة اهلل – سعد أبو كان ولقد ،أبطال اجلهاد وشباب العقيدة 
 عسى ، األمري ليعرض نفسه عليه إىل ويتوجه , هباحيرص على املشاركة يف كل عملية يسمع 

سبيل الشهادة يف ( من تلك األمنية الغالية جداً قريباً ويكونأن يتم اختياره فيقابل أعداء اهلل 
 ).اهلل 

 ، أن أثخن جند اهلل يف أعداء اهلل وأبلوا يف ذلك بالء حسناً وبعد األيام  من تلكيوم ويف
 ستة أو سبعة ، بعض أهل القرى اجملاورة أن عدداً قليالً من الروس من خرب األمريوصل 

اغتنم ف...  ومعهم جريح يريدون نقله إلسعافه ، ملوقع اجملاهدين اجملاور النهر منسيمرون 
 خاصة وأن هؤالء النفر من ، أن هذا رزق ساقه اهلل إىل اجملاهدين ورأى الفرصة األمري
  وبادر كل منهم ليختاره األمري هلذه،فأخرب جنوده بذلك ،) الكوماندوز ( اخلاصة الفرقة

 إن إذا اجملاهدين وكان أبو سعد من أوائل املبادرين ومت اختياره مع عدد قليل من ، املهمة
 سعد أبو وكان ، وأخذ كل جماهد موقعه واستعد للقاء العدو ،ملية ال تستدعي الكثرة الع

 سعد أبو وأخذ ،ووصل أعداء اهلل : قال أبو احلارث ،يف املقدمة بل هو أول املرتصدين 
 أعداء ميطر وبدأيعدّ بصوت منخفض حتى إذا جتاوز العدد املتفق عليه رفع صوته بالتكبري 

   عددأن وعلمنا , القتال واشتبك الفريقان واحتدم ،عه اجملاهدون األبطال اهلل بالرصاص وتب
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 رأوا أكثر أهنم – بعد فيما –وقد أخربنا بعض أهل القرية ..  مما كنا نظنه بكثري أكرب العدو
) !!! ثالثـة  ( منـهم سـوى   خيـرج   ومل،من مخسني من جنود العدو يدخلون الغابة ذلك اليوم 

  ...مني فلله در أبطال املسل

 نسمع للعدو صـوتاً وال نـرى هلـم شـبحاً إال     نعد ومل احلركات  الرصاص وسكنتصوت هدأ
 فاقرتبت من أبـي سـعد وهـو كاألسـعد يف الـوغى قـد       املتفرقة والذخرية تلك اجلثث املتناثرة

 واختلفنـا يف مـوت   ، وأخذت أحتدث إليـه  ، يعلمه اهلل عدداً منهم وقتل اهللاثخن يف أعداء 
 أنه قتله بل مل يكتف بذلك حتى توجه – رمحه اهلل – سعد أبو فأكد اخلنازير ن تلكخنزير م

 – إن شاء اهلل –إال أنه كان على موعد مع الشهادة ، فيه بقية بقي إن كان عليه إليه ليقضي
 كان متخفياً وراء تلك اجلثث واألشجار فاسـتقرت يف قلـب   غادر رصاصة من جاءته فقد

 لسـانه وشـفتيه بكلمـات مل نسـتطع متييزهـا النشـغالنا       حمركـاً ته  مـن سـاع  ليسـقط  أبـي سـعد  
  إليـه وإذا بـه قـد أسـلم الـروح إىل بارئهـا وفـارق هـذه احليـاة         أقبلنـا فلمـا   .. اخلونـة  بأولئك

  ...احلقرية

 أبا فأصابت  بسرعة لنقل جسده إال أهنم فوجئوا برصاصة غادر أخرىاألخوة بعض اجتمع
 لعلنـا  مسـرعني  لى األرض إال أن روحه مل خترج فاحتملنـاه  الشرقي يف رأسه فسقط عسعيد
 فاضت وبعد أقل من ساعة..  من عالجه وتركنا جسد أبي سعد إىل وقت أوسع نتمكن

  فكانـت مصـيبة اجملاهـدين بفقـد أولئـك األبطـال كـبرية ولكـن        - رمحـه اهلل سـعيد روح أبـي  
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ــه مــا عــزاءهم  . مــن األجــر العظــيم   هلــم مــن فضــل اهلل وكرامتــه ومــا أعــده لشــهداء  يرجون

 كأمنـا   إىل أبي سعد إال يوم غداً فإذا هو على هيئتـه الـيت فارقنـاه عليهـا    الرجوع من نتمكن مل
بل وصحفه يف جيب صدره قد اخرتقته الرصاصة      ...  معه جعبته وسالحه     الساعةقتل  
 نعم لقد مزقت الرصاصة مصحفه فلم يتمكن ، يف حسد أبي سعد تستقر قبل أن وسطه يف

 ليظل شاهداً له بـإذن اهلل فكـم خـتم القـرآن يف ذلـك املصـحف       ، القراءة فيه من  بعدهأحد
 علـم ودرس غـريه كـالم اهلل يف ذلـك املصـحف الـذي متـزق علـى         وكـم  ، يفارقه ال الذي كان

ــدره  . صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النـزال   وهذه وربي مصارع األبطال يف سـاحات الـوغى ومـواطن   ، الرجال مواقف واهلل تلك
... 

 للسـائرين  الطريق  إىل ذلك الركب الطويل الذي يشع نوراً ساطعاً يضيءتقلوان روحه فاضت
ــدين   ، ــزم يف قلـــــــــــــــــــــوب القاعـــــــــــــــــــ ــريان العـــــــــــــــــــ  ... ويوقـــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــ

 .  يف الشهداء وارفع درجته يا رمحن األرض والسماء وتقبله العاملني رب  ياهبم أحلقه اللهم
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 الساقة

   على من ال نيب بعدهوالصالة ، وحده هلل احلمد

   :كريمال أخي

 مضـى  ، من حيات شاب من شباب املسلمني وصفحات جوانب مع  وقتاً يسرياًقضيت قد
ــة يف   ــه رخيصــ ــدم نفســ ــه وقــ ــبيل إىل ربــ ــبه – اهلل ســ ــيبه  حنســ ــذلك واهلل حســ  – كــ

الـذين يسـمعُون   :(  فـيهم  اهلل ممـن قـال   مجيعـاً   انتفعت مبـا قـرأت وأن نكـون   قد أن تكون نرجو
 ). هـدى اهللُ فبهُـداهم ُ اقتـدهٍ    الـذين أولئـك   : ( ربنا ثل أمروأن نتم) القول فيتبعون أحسنهُ

 خـاطرة أو استحسـن إضـافة فائـدة أو وجـد      لـه  فخطـرت  الوريقـات   هـذه قرأ كل أخِ وندعو
 .... ولــه منــا الشــكر والــدعاء وحســن الثنــاء ، إلينــا بالكتابــة خطــأ أو عيبــاً أن يبــادر

لـه بـالقبول احلسـن وأن يبلغـه اهلل أعلـى       أن نـدعو  علينـا  حق أخينـا  من فإن ... اخلتام ويف
ــازل الشــهداء   ــه  وأن ،من ــا ب ــى  يف جيمعن ــردوس األعل ــابلني   (  الف ــى ســرر مُتق ــا عل  )إخوان

  وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني اهلل وصلى العاملني رب هلل واحلمد

 



)١(البوسنه والهرسك............................................                      من قصص الشهداء العرب في                            

 170

 الرحيم  الرمحناهلل بسم

  الشيشانربىلشهامة يف  ادرب  ***  مضيت إىل اجلهاد وسرت يفقد ها

 الرمحن جاهاًَ فقصدك طاعة***  عرضاً وال ترد روحك مل أرخصت

 وطلبتها من قبل يف األفغان ***   ترجو أن تنال شهادةكنت كم

 وجماهداً لعصابة الطغيان *** مقبالً الشهادة جاءتك واليوم

  حانكريم من رب جاءتك *** اخلريات هذى منحة أمحد يا

 احلسبان فيها نعيم ّ ليس يف*** نة اخللد اليت  أُخي جبهنأ فا

 ومكانه عالٍ لدى الديان***  أُخي أجر وافرّ الشهيد أجر

 ودم الشهادة أصدق الربهان ***  مضرجاً بالدماء بك لكأنين

  الوهلانلكرامة يا فاملسك   ***   رحيهوأما لون دم ٍ اللون

 املرجانو  غيدٍ كمثل الدر  ***  جماهدلكل يف شوق فاحلور

 فوق اجلنان ووارف األغصان ***   حملقاًياشهيد بك لكأنين

 بني النعيم جبنة األفنان *** ٍ طري سائح جبوف منك الروح

  إتقانيف علقت بالعرش قد  ***  اليتالقناديل إىل تلك تأوي

 الكثبان تلك األرائك أو على ***   علىاخلري بك أمحد لكأنين

 نعم اجلزاء برفعة وجنان**  *  للصدق عند مليكنامقعد يف
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 ما للشهيد هناك من إحسان ***   ملا ترىتعود أن ترجو وهناك

 والسلوان بالصرب فتجلدي  ***  إهلنااصطفاء أمحد ذا ياأم

 بأمان والرزق موفور له ***   بل بأنعم عيشةأمحد مات

 تعطى ومتنح من لدى الرمحن***  منة ّ الشهادة أباه فذي واسعد

 آل الشهيد له عظيم الشان ***  إنكمالدهيشي  آل ولتفخروا

  والغفرانوالتكريم بالعفو  ***  إني أسائل خلقي، أمحد يا

 القرآن  حافظ،فعل املكارم  ***   شبّ يفقد هذا أمحد رباه

 بل قال ليست هذه أوطاني ***   شهواهتاوال بالدنيا مااغرت

  األبدانفيها السرور وراحة ***  منازل حيث هناك اجلنان وطين

  والفرسانالشهداء يف واكتبه   ***  سعيهواشكر يا رباه فاقبله

 وامليزان  شفعاء يوم احلشر  ***  واجعله منقدره إهلي وارفع
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  اهلل  حممد الدهيشي يرمحهبن شهيد أمحد وداع

  ))) أبو سعد شعر (((

 منهج أعظم بالقرآن سطرت

  املتوثـــــبِرســـــالة  إيلوابعـــــث ** تشـــــاء عـــــن اجلـــــواد األرحـــــبِ    مـــــا ســـــل

 هصورمغضــــــبِ ظهـــــرت علــــــى أســــــد **  العــــــز الــــــيت مالمــــــح علــــــي واقـــــرأ 

ــنف ــا شــــ ــديثها   هبــــ ــإن حــــ ــي فــــ ــتعذب   **  مسعــــ ــكلها املســــ ــؤاد بشــــ ــري الفــــ  يُغــــ

ــا ــت أومــــ ــى  مسعــــ ــن مضــــ ــعبِ    **  يف مبــــ ــن مصــــ ــة مــــ ــع رايــــ ــزة هلل يرفــــ  عــــ

ــهادة طلـــــب  **  اخلـــــري الـــــذيبأمحـــــد مسعـــــت أومـــــا   مل يكـــــذبِصـــــادقاً الشـــ

ــه ــريم اهلل فأجابــــــ ــله بفالكــــــ ــري ذاك  **  ضــــــ ــن خــــــ ــه مــــــ ــبِ وأنالــــــ  املطلــــــ

 حــــــادت خطــــــاك عــــــن الطريــــــق األصــــــوبِ     **   يــــــا أبــــــا ســــــعد فمــــــا   درك هلل

 يـــــنيب عـــــن الرجـــــل الصـــــبور الطيـــــب     **  منـــــهج  أعظـــــم بـــــالقرآن ســـــطرت

  امللــــــهبِالرصــــــاص تلقيــــــت ملــــــا **   شــــــاخماًجمــــــداً للشــــــهداء وبنيــــــت

ــولٍ  **   كـــــم حـــــوى مـــــن آيـــــة صـــــدرك هلل  للـــــنيب ولكـــــم حـــــوى مـــــن خـــــري قـــ

ــ  ولكـــــــــم مضـــــــــى قُـــــــــدُماً ومل يتـــــــــهربِ  **   أبوابـــــــــهعـــــــــن أزاح الغـــــــــل مولكـــــــ

 مــــن عُمــــق قلــــيب مــــن فــــؤادي املتعــــبِ      **  حتيــــة  احلــــروب أســــد يــــا فإليــــك
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ــا يقضـــــي ورضـــــت **   دون تســـــخطبعثتـــــك الـــــيت وإىل ــه مبـــ ــتيباإللـــ   وجيـــ

ــريم وإىل ــوك الكـــ ــدأبـــ ــاح   **   ذاك جماهـــ ــا صـــ ــه يـــ ــرم بـــ ــن أكـــ ــهمٍ مـــ ــيّ شـــ  أبـــ

  كنــــــــت تقصــــــــده بــــــــأعظم مركــــــــبِ    قــــــــد  **   الــــــــذي يبلغــــــــك  أســــــــله  واهلل

 يف جنـــــــــة اخللـــــــــد الـــــــــيت ال ختـــــــــربِ  **  مشلنـــــــــا جيمـــــــــع أســـــــــاله واهلل
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 أبو ياسر اإلماراتي

 ...... اإلماراتي ياسر أبو

 ........الشارقة من مدينة.... اإلمارات دولة من

 .....ناجح والدته هولندية ووالده رجل أعمال...... عائلة ثرية من شاب

 .......أعمال أثناء سفرياته الكثرية حبكم انه رجل بوالدته والده تزوج

 .....بولد منها  اخلالف بينهما فطلق زوجته اهلولندية بعد ان رزقيقع اهلل ان وشاء

 ..... ترك أبنه لرتبيه والدته والقانون احلضانة وحبكم

 ......يتعاهده ويليب حاجاته يف هولندا... ألخرى فرتة ابنه من يزور كان

 ......وهو يف هولندا..... من عمره عشر الرابعة وبلغ.... االبن كرب

 ....الزوجة مطلقه واألبن يف روسيا ....وأبنه مع زوجته حالته  صاحب مثلألبيه كان

 اليت تزوج منها إلرجاع األبناء والزواج مرة أخرى من البلد إىل كالمها يذهبا على ان اتفقا
 ....أمه

 ته واحضرا زوجتيهما وأبنيهما وكانا جارين يف بلد زوجإىل كال منهما طار وفعال

 ....الشارقة

 .....البنيهما  أبنه وأبن جاره إىل مدرسة لتعليم اللغة العربيةياسر والد أبو ادخل
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 ألف اليومي  املال والسيارات اجلديدة والرتف حيث بلغ مصروفهمن عليهما أغدقا
 .....درهم

 هناك العيش ه يعظم الروس حبكم ابن جاره وكان أبن جارمع أبو ياسر تصاحب
 ....عندهم

 ....وتضحيتهم وشجاعتهم  قرأ كتابا ألفه صحفي روسي يروي فيه قتال األفغانيوم ذات

 .....و....و....و ...بدينهم ذلك وربط

 .....ما رأيك هبؤالء القوم .... له وقال أبو ياسر صاحبه  إىلبعدها ذهب

وفعالً ذهبا إىل .... نذهب إليهأنأيك  دبي ما ريف  لألفغانمكتباً اعرف فقال
 ......هناك

 ومطوياته أخذا منها الشيء الكثري اجلهاد جمالت رأوا.... حلكمتيار مكتباً وكان
 ......ورجعا

 وأخذا يتتبعان أخبار اجملاهدين األفغان ضد... وشغف بعمق يقرأ منهما كال أخذ

 .....الروس

 ..... واهنم املسلمني هناك الذهاب إىل أفغانستان ونصرة إخقررا حتى

 ........ وطارا إىل أفغانستان نفسيهما رتبا وفعال

 .. العرب يف بيت األنصار ومنها إىل معسكر الفاروق إخواهنم واستقبلهم هناك إىل وصال
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 .....آباد جالل جبهة على وبعده

 ......ظهورهم وراء وتركا نعيم الدنيا وزخرفها.... هم هبا اليت النعمة استشعرا

 .....أبنائهم إلحضار  فراقهما مرة أخرى فسافرا إىل باكستانعلى حزنا والدامها

  ....اإلمارات  واستقبلهم أبناؤهم ورجعا مع أبيهما إىلهناك وصال إىل وفعال

 ......كرب وطوحهم.....واأمانيهم تغريت...خيتلف التفكري ولكن

 ........باإلسالم هلل أمهما النصرانيتني حتى أكرمهما اعلى الدعوة فواصال

 ....النشغاله فاستشار صاحبه فاعتذر.... ياسر بأحداث البوسنة واهلرسك أبو مسع

 .....واهلرسك حتى وصل إىل البوسنة..... أخرى إىل اجلهاد مرة أبو ياسر سافر

 .....ورابط مع اجملاهدين هناك.....جليزنوبويل جببهة التحق

 .....سنة عباس اخلوالني وأبو علي البحريين إىل البوالدخول دربه يف ورفيقا هو

 .... إلخوانه متواضعا هلم ويعطف عليهم وخيدمهم خدوماًكان  ...الشهداء كصفات

 ... ضد الصرب والكروات فكانت له الصوالت واجلوالت عدة معارك بدخول اهلل أكرمه

  ......املوعود الشهادة  يومأتى حتى

 املدينة على مطلة حيث كانت هناك جبال...... زافيدوفيتشجبهة ذلك على وكان
 ويريح القمم تلك علىوالصرب يقصفون املسلمني منها فأراد اجليش البوسنوي أن يستويل 

 ......املدينة من القصف املستمر الذي قتل وهجر نصفها
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 ...واستعدوا للقتال....وتوزعت اجملموعات ... املعركة العرب اجملاهدون دخل

 .... البحريين وأبو ياسر اإلماراتي يف جمموعة واحدهعلي وأبو اخلوالني عباس كان

 ..يقاوم  من السيطرة على القمة ولكن كان هناك خندقا به صربياهلل بفضل ومتكنا تقدما

 .... وقتل تقبله اهلل وقتله له عباس تقدم

 ..... فأصابت رأس أبو علي البحريين فاستشهدشظاياها وتناثرت دبابة قذيفة واتت

 ..... وقتل من ضغطها اإلماراتي أبي ياسر جبانب هاون قذيفة توات

 .......  الدنياالثالثة الرفقاء وودع

 .... يف اجلهاد بعد أفغانستانطريقهم ان واصلوا بعد

 ..... إىل البوسنة واهلرسكدخلوا حتى الصعاب تكبدوا ان وبعد

 .....  ما قدموامنهم اهلل فتقبل

 .... اهلل رمحة واىل
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 ..آليب المطيري.. علي الكويتي أبو 
 

 والشهداء تلو.....بلد أخرجت لنا األبطال تلو األبطال..... الكويتأهايل من

 .....الشهداء

 ...... علي شابا مغمورا كغريه من الشبابأبو كان

 ....... باجليش الكوييت وتعني برتبة ضابطالثانوية دراسته بعد التحق

 .... من ذلكالعكسبل .....ماإللتزا  تبدو عليه مظاهرتكن مل

واخذ مع من أخذ ..... للكويت العراقي بدأ الغزو.... بأطفالورزق رمحه اهلل تزوج
 ...أسرياً إىل العراق

 ....وشاء اهلل له األسر.... نقيبرتبتهوكانت ....ينسحب  ظل يقاوم وملأنه حيث

 . والصعوبات ..لتعذيب وا .. خالهلا املتاعب واجه أشهر مثانية  القوات العراقيةعند أسر

 .....مبيله لأللتزام والطاعة....  تتحرك يف نفسه الفطرةأن ذلك املوطن يف له اهلل وشاء

 ..... بغداد وقصف السجن الذي كانوا فيه فاستطاعوا اهلرباألمريكية القوات قصفت

ورجع إىل .... فاستقبل أستقبال األبطال ...... الكويت ومن معه إىل هو وصل حتى
 ....وأوالده لهأه

 ....اجلهاد أهل من وغريه....بطل الشهيد أبو معاذ الكوييت له أن يتعرف على الاهلل شاء
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 .. واهلرسكالبوسنة إىل معاذ وازدادت بعد سفر أبي... يف قلبهالشهادة معاني فتحركت

 .......هناك إىل سافر وفعالً..... إىل البوسنة واهلرسك الذهاب قرر بعدها

 .....واجلهاد....الرباط ونال شرف.....وسنة وشارك إخوانه اجلهاد البإىل وصل

 يؤسروا بعد ان اهلل هلم وشاء....  ان يذهبوا من مدينة زينيتسا إىل مهرجاجملاهدين بعض أراد
 ......ان ضلوا الطريق

 ..... األسرووقع للمرة الثانية يف ......الكروات عند األسر  علي رمحه اهلل يفأبو وقع

 ......والطاعة والعبادة ......والتحمل الصرب معاني  اهلل أروعمحهر ضرب

 ..... اجملاهدينباقي ما يأتي أضعاف  من الضرب أضعافيأتيه كان

 ....فكان يدخره للوضوء...كله اليوم  يعطون األسري كأس ماء فقط يفالكروات كان

لسحوره  يدخرهاكان . ..يابس  عبارة عن زيت وكسرة خبزفهو عن أكلهم وأما
 ...وصيامه

 ....وعبادة دائمة......طويل ليل وصاحب قيام... يوم ويفطر يصوم يوم فكان

 ليتفرجوا على فقط كبرية قيادات  خمتلف املناطق واجلبهات وبعضهممن الكروات يأتي
 ...األسرى

 ..... موجعاً مربحاً ضرباً اجملاهدين فكانوا يضربون...ضربا ويشبعوهنم

 يكن أبداً يسمعهم كلمة فلم أبا علي أما.... لتأثر ليسلموا فقط من ضرهبم ااجملاهدون ويظهر
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فكان له .... للكروات وقهراً عناداً وذلك من ضرهبم أو يعطيهم شعور أهنم أوجعوه
 ......التعذيب واحلصة الكربى من...النصيب األوفر من الضرب

يذهب من )... ماعز وأبو ينيأبو صاحل أبو معاذ القطر( من األسرى ومعظمهم قتل كغريه كان
 للكروات الذخرية ونقل... اخلنادقالساعة اخلامسة فجراً إىل الساعة اخلامسة مساءً يف حفر 

 ...يف جبهتهم 

 ...؟؟..  فقط من األسرىسبعة توكل إىل رجال  اليت ال يطيقها عشرونباألعمال والقيام

 القصص  االستزادة يرجع إىلأراد نمل  (سراحه وأطلق اهلل  رمحه اهلل إىل ان يسروصابر صرب
 ...) السابقة

 مع القتال وواصل ورابط .... الشباب اجملاهد أميا فرح وباقي إخوانه األسرىبه فرح
 ....اجملاهدين

 الكويتيني من البوسنة إىل الرعايا لتنقل خاصة  ذات يوم أرسلت دولة الكويت طائرةأتى حتى
ووصلت .... األمم املتحدةمنوأمنت .....فقط الكويت وكان عددهم مخسة كويتيني

 ...إىل مطار سبليت لتنقلهم 

 .. املتحدة وقبل أن يهموا بركوب طائرة تابعة لألمم... إىل سراييفو اخلمسة الكويتيون ذهب

 ....الكويت ولن أرجع إىل........ أبا علي وقال واهلل لن اذهب معكمإليهم نظر

 .. اهللحبفظ أنتم أذهبوا... وأن أقتل يف سبيل اهلل... إال لطلب الشهادةهنا ما أتيت ألنين
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  .....ويرجع ويودعهم أبناءه وطلبوا منه ان يرافقهم ويرى..... أصحابهإليه نظر

 وواصل رباطه يف زينيتسا يف اجملاهدين وفعال رجع إىل.. بالفشل باءت حماوالهتم ولكن
 ...اجلبهة

وعند تقدم .....وبعد انتهاء املعركة....فيتز منطقة  عملية على الكروات يفأتت حتى
 ....اجملاهدين

ونزف بعدها وهو يردد الشهادة اىل ان فاضت روحه الطاهره .. الكوييت علي  بأبيلغم ثار
 ...رهبا اىل

 ألنال إال واهلل ما أتيت إىل هنا..( وبر اهلل بقسمه....واستشهد رمحه اهلل وقتل
 ... ..)الشهادة

 ....... سيح جناته أبا علي واسكنه فاهلل رحم
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 ...أبو أ سيد األردني
 

 ........إبراهيم الشمري..... األردنيأسيد أبو

 ....... عربية أصيلهقبيلة ومن....  عائلة عريقة يف األردنمن ينحدر

 ...... فيه طويلة لفرتة عمل يف...... اهلل يف اجليش األردنيرمحه كان

وال .... إىل البوسنةوال أفغانستان ال إىل.... له الذهاب إىل اجلهاد قبل ذلكيسبق ومل
 ....غريها

 إىل األردن أبان االحتالل السوفيييت املهاجرين الشيشانيني  ان يف األردن طائفة مناملعلوم من
 )......الشركس( األردن يف عليهم ويطلق.......ألراضيهم

 ....وتقاليدهم  واحلفاظ على عاداهتمبصرامتهم يشتهرون

 ....اهلل رمحه) أبو سياف(اليها فضيلة الشيخ فتحي الشيشاني  ينتمي واليت

 .....جهادهم  الشيخ فتحي رمحه اهلل من املشاركني إلخوانه األفغانكان فقد

 بلده إىل ومنها وبعد احلرب األفغانية رجع إىل األردن..... من قياداهتم مقربا وكان
 .....األصلي الشيشان

 .  مسامع ليثنا أبو أسيد األخبارإىل فوصلت م١٩٩٥ عام  الشيشانيه األوىل يفاحلرب بدأت

 .... الظاملة على ذلك الشعب االعزلالروسية واحلملة
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 .....وثارت بني جوانبه حرقة لطلب الشهادة ....  احلميه اإلسالميهفيه فتحركت

  ... مل يرتدد للحظه.....  واستعد ونفر إىل الشيشاناعد فبل

 ..... شان قبل اجملاهد أبن اخلطاب رمحه اهلل أوائل من دخل الشيمن فكان

 ....وهناك رابط هبا.... اهلل إىل قرية سيسن الشيشانيه رمحه وصل

 .......وممراهتا وجباهلا... الشيشان ليعرف طرقها أراضي يف وجتول

 .... الشيشانيحيوكان مع الشيخ فت ......اهلل رمحه  تزوج هناكفرتة وبعد

 كما بينا ذلك يف .(.واجتمع بالقادة الشيشانيني   ...الشيشان  رمحه اهلل إىلخطاب وصل

 )......-١-الشيشان يف  سوالف خطابمن موضوع

 ...واملناطق ..الطرق واستفاد منه خطاب كثريا يف معرفة... خطاب بالقائد التقى

 .....األردني اجليش لعمله السابق يف... من خربته العسكرية استفاد وكذلك

 ......وبطوالته وتضحية...يثنا يزداد كل يوم شجاعة وأقداما ولاأليام مرت

 ... خطاب يف الكثري من املعارك والعملياتمع شارك

 .... وكانت من املعارك احلامسة..... معركة املصنع يف منطقة ارقونأتت حتى 

  اهنا هجوم شامل ومدمر على ثكنات للجيش الروسي من القوات اخلاصةاذ والشديدة 
  ...)األمون(

  أبو حفصرفيقه ومعه...   سطح املصنع أبو أسيد األردنيعلى صعد ثكناهتم وجبانب



)١(البوسنه والهرسك............................................                      من قصص الشهداء العرب في                            

 184

 .....مهجور مصنع
 

 )...مشابه لسالح امليالن بالتوجيه( اهلل راميا ماهرا بسالح الفقوت رمحه وكان

 ..... قذيفة فأصابت مقتالً يف الروسأول ضرب

 ..... دون أن يشعر الروس هبا أو مبصدرها األخرى ضرب

 ....على املصنع... يف جهة املصنع فأطلقوا قذائف الدبابات شكوا ولكنهم

 ....  فضربت رأسه وشقت فروة رأسه عن اجلمجمةشظية فأتت

 اللقطه وهذه...( اللهم لك احلمد ...اللهم لك احلمد ... اهلل وهو يردد رمحه سقط
 ).. بالفيديومصورة

 ....تسامة اللهم لك احلمدوهو يردد باب... حزنا عليه وكلهم محلوه

 )أوليهإسعافات (فبكى عليه ورافقه إىل ا ملستشفى.. سيف اهلل الشيشاني صاحبه رآه
.. 

 .... ألسيد االردني فأمره خطاب بالرجوع اىل املعركه حلاجتهم لهمرافقا وكان

 ان يسمح خطاب ويرتجى ....وهو ال يريد مفارقة أسيد... لألمر بكل قوه أمتثل وفعالً
 .. مبرافقة أسيدله

 .....رجع إىل املعركة وأصيب هبا وقتل رمحه اهلل ... يسمح له خطاب بذلكمل ولكن
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 .....وتقبل اهلل منهم أرواحهم... أسيد ان شاء اهلل يف اجلنةبرفيقه وحلق

 ..فأمسته باسم أبيه... أبو أسيد بطفل من زوجته الشيشانيه بعدها رزق

  .......إبراهيم....  وولده اهلل إبراهيم وأصلح له زوجهرحم 
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 ....أبو ماعز القحطاني
 

 ....... القحطانيماعز أبو

  ...جنوب اجلزيرة العربية....من مدينة مخيس مشيط ....القحطاني عبدالواحد

  ......أفغانستانوقرر بعد اهلدية ان يذهب لنصرة إخوانه يف .... عز وجلاهلل هداه

  ......ف اجلهاد والرباطونال شر..... إىل هناك ذهب وفعالً

  ...... أحداث البوسنة واهلرسك فكان من أوائل من دخل من العرببدأت ثم

 اجملاهدينم ورابط مع ٩٣ اهلل داخل البوسنة أيام احلصار الكرواتي عامرمحه مكث

 ....هناك

 .....فله قلب ال يعرف اخلوف....وتضحيته...وإقدامه... عن شجاعته تسل فال

  ...دخل اجملاهدون معركة كوتشا قوري ضد الكروات.... النظريمنقطعة وشجاعة

   وبدأت .... واعد اجملاهدون هلا أميا إعداد املعركة 

  ....احلصار على قدر من اجلوع والفقر وقلة من الذخرية والسالح بسبب اجملاهدون وكان

سة الكرواتية  الكنيإىلودخلوا ...وبسهوله  ان يستولوا على املنطقة اجملاهدون استطاع
 الضخمة

اهلل ...اهلل اكرب .... اجملاهدين باعتالء منصة الكنيسة واخذ يصدح باألذان احد وقام
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  ...اكرب

 ....  عن فرحة اجملاهدين تسل فال

  اال حلظات حتى يسر اهلل ان يكتشف اجملاهدون هي وما

 وأربعة قساوسة نصارى كاثوليك....... الدقيق والذخرية والعسلمن خمازن
   ....؟؟؟..كروات

  مبشاركتهم يف القتال وحتريض الناس على القتال معروفون القساوسة هؤالء وكان

 
 ... وفعالً أتوا هلم باإلجنيل وأمروهم ان يبصقوا عليه.... ان يذلوهماجملاهدون فأراد 

فما كان من أبي ماعز إال وقطع رأسه ... واخذ يهدد...  إال قس رفضعليه بصقوا
  بهورمى  ... القسس باقي بني .... 

ليعلموا ان اجملاهدين ال خيضعون ألي ضغط من أي جهة .  طالبت هبماملتحدة األمم الن 
 ......كانت 

 متثله هلم من معاني يف ملا الكنيسة  قوات األمم املتحدة وتسلمت بكل أدب حراسةأتت ثم
 انظر إىل اكرباهلل ....منهم اجملاهدونمقابل تسهيالت وأمور تسلمها ... دينهم 
 .....العزة

 هذه .. وجيزة يقدر اهلل ان يقع ابو ماعز ومن معه يف األسر عند الكرواتفرتة وبعد
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  )........بارقة آمل(  كلها مسجله على شريط فيديو امسهاألحداث

كان مع أبي صاحل وأبي معاذ .... أنواع التعذيب من قبل الكروات املالعني ألشد خضع
 ....املأسورين  الكوييت رمحهم اهلل مجيعا وعدد آخر من العرب وأبي عليالقطريني

 واألدغال ذات يوم السجن الذي كانوا فيه فأخرجهم الكروات بني اجلبال اجملاهدون قصف

  ... هبم إىل اجلبهة مع املسلمني فلما رأى املسلمون العرب أوقفوا القصف صعدوا حتى

 ...قيادات الكروات...هم  السيارات من نوع جيب تتجمع حتتمبختلف واذ

واخذ يضرب اجملاهدين األسرى ضربا .... احد السيارات احد القادة الكروات من نزل
 ضرباً اجملهدون حتى محلهم اجملاهدون.... أبا ماعز وأبا علي الكوييتمنهممربحا وخص 

 ....وهم مغمى عليهم من الضرب...األسرى على أكتافهم 

 )...راد االستزادة يرجع إىل القصص السابقةوملن أ(خروجه ..  اهلليسر حتى

  .. ماعز رمحه اهلل مبعارك شتى وكان ال يشق له الغبار يف الشجاعة  أبي شارك
 ....والتضحية

 ....  اهلل إىل بلده ألن األمم املتحدة قد قامت بطلبه رمحه رجع

  بكربات وضيقات اهللرمحه وعاش وال يصرب عليها اال مبتلى.... اال اهلل عز وجليعلمها ال

 مرت السنني على تلكم احلال ......  واهللاجلنة يريد
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  الذهاب إىل أفغانستان والعيش حتت ظلقررحتى .....

وما ان بدأت األحداث يف أفغانستان اال وكان .......  طالبان هناكاإلسالمية األمارة 
     ....ورأسه على كفه ابتغاء مرضاة اهلل عز وجل..  قدم روحه منممن أول 

 ذات يف ....  يكثر فيها القصف مبختلف أنواع الصواريخ اجلبانة الصليبية...خميفه ليلة 

 واخذوا مواقعه فكان من ضمنهم أبو ماعز ومعه أخ جماهد من .....اجملاهدون انتشر

 .... ليبيا

 ....  ماعز متعب ومنهك من العمل واحلراساتأبي وكان

 . ه وسقط السقف عليه الذي هو فيالبيت   علىصاروخ فأتى

 ....... يبحث عنه حتت الركام حتى وجده وهو يقولاللييباخذ ...

 ....اهللال إله إال  . ....ال إله إال اهلل...... اهللال إله إال .. . إال اهلل إله ال

  ... إخراجه فذهب ليأتي باجملاهدين ليساعدوه على إخراجه يستطع ومل

 ...  ....... تفيض إىل بارئها معلنة احلب والوالءاذ بروجه الطيبة...أخرجوه فلما

 .... واسكنه فسيح جناته...... ذلك البطلاهلل فرحم
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 )...حمد السليمان(أبو حفص الكويتي
 

 .......... العيونبدمعات أودعكم

 .......عيون  يلوانتم أودعكم

 ........ الكوييتحفص أبو

 ...... أجنبت لنادولةمن ........الكويت من دولة.....السليمان محد

 ....... األبطالمنوغريهم ......الكوييت أبو عبدالرمحن..... الكوييتمعاذ أبو

قصري القامة ..... الرجل ذلك بوصف  عادتي بذكر قصص الشهداء سأبدأغري على
 ...عظيم اهلمة

هائ إىل ابعد ..... قوي يف احلقاجلسمحنيل .....القلب  وابيضاللون امسر
 ......احلدود

عرفته رمحة اهلل عليه يف ارض البوسنة ...... والكآبةاحلزن وجهه  مالمحعلى ترى
 ....واهلرسك 

 يفوقبل اخلوض يف حياته اجلهاديه لنبدأ اخلوض ...... يف أفغانستانمبعرفته أتشرف ومل
 ....حياته

 ....وكان من عائلة معروف عنها الصالح .... بني إخوانه متوسط هو
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 ..... وقد رافقه ابنه محد وبر به إىل ان فارق الدنيا....اهلل رجل صاحل رمحه فوالده

 عن راضوهو ....السعودية  مرض امل به ومات رمحه اهلل يف املستشفى األملاني يفاثر على
 ..ابنه

 ..... الكومبيوتر برجمة يف وكان ختصصه..... اجلامعية يف أمريكادراسته أمت

 ..... بل قبل ان يتمهاالدراسة أمت ولكنه ما ان.....كا درسوا هناك يف أمريإخوانه وكل

 منطقة جاجي املعروفة إىلم ١٩٨٨عام واتى يف.... يف أفغانستانباجملاهدين التحق
 ....بالتاريخ

ثم رجع اىل الكويت أيام الغزو .....البالد تلك  اهلل إخراج الروس منامت حتى
 ....العراقي

البوسنة واهلرسك فكان من السباقني اىل تلك  أحداثأتت .....العراقي الغزو وبعد
 ...األرض املباركة

 ...... هناك برفقة احد إخوانه الكويتييني مع احد اهليئات اخلرييهإىل ذهب

 ...... النشاط البارز يف اإلغاثة والدعوةهلم فكان

 .... ما سنحت هلم بذلك الفرصةمتى املعارك  إخواهنميشاركون وكانوا

واليت كان هبا نشاط رافضي قوي من  ....البوسنويه يف مدينة فسكو وصاحبه هو استقر
 ....إيران
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 ...... طردهم من تلك املدينة مت حتى  النشاطاتتلك فواجها

ويرجع إىل ..... ويودع أهله اخلريية اهليئة  إىل الكويت لينهي أمانته معرجع بعدها
 ....البوسنة

 .....ال يف توزكاليسيا منطقة  يفباجملاهدين والتحق

 ..... جييد اللغة اإلجنليزيةاهلل رمحه وكان...... احلنون إلخوانه اجملاهدينكاألم فكان

معلما للخري ... تلك املنطقة يف داعية وكان...... بطالقه عجيبةالبوسنويه وكذلك
 .....فيها

 ...كان يتمثل قول اهلل عزوجل.....الصرب الكفار  الداع كان أسدا علىدعى واذا

 ....)....الكافرين على  املؤمنني أعزةعلى ذلةا.....)

 ....احلرب وخاض معهم غمار... اجملاهدين هناك املعارك إخوانه شارك

 ودبابة بشرية هتز من......وحافزا إلخوانه.... يف الشجاعةآية فكان

 .......أمامه

 ).....فيديو مسجله على شريط( بدخويل معه معركة بدر البوسنهاهلل أكرمين

  ...قرية 52 وكانت العملية على منطقة كبرية هبا.... الشجاعة واإلقداممنه فرأيت

 مقاومة اقتحمنا على الصرب مع الفجر وقاوموا... تدعى فوزوتشااملنطقة وتلك
 ...ضارية
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 حفص يعدو أبااذ ....عليهم وبينما حنن نتقدم.... بفضل اهلل هبروهبمكالعادة انتهت
 ....جتاههم

 .... يبتسم مبا أكرمه اهللوهو لنا حه ويقطع رأسه ويرفعه بعد جراحدهم ويأسر

 .... من شجاعتهخلفهوكنا ....الصرب  اهلل بقتل عدد من اخلنازيرأكرمه فقد

 .....وجيوب يصول ونعجب منه وهو..... من هول اخلطوببه حنتمي

 .....ميلك فكان كمن فقد اعز ما... يف البوسنة وانتهى القتالاملعارك انتهت

 كلهم حتى ظننت ان اهله..ووجهه كاحل يبعث بالشفقه ... محراوانوعيناه رأيته
 ...؟؟؟..ماتوا

 بذنوبنا يف وبقينا للجنه انتهى القتال وذهب الشهداء......يا ابا فالن ....يل فقال
 .....الدنيا

بل رفض الرجوع اىل ....يفارقه مل ولكن احلزن..... عنه واهون عليهاخفف اخذت
 ...الكويت

حتى وصل اىل حدودها واسر .....االوىل احلرب يف..... اىل الشيشان ذهب هاوقبل
 .....هناك

 ....ثم رجع اىل البوسنه.....اسره اهلل  الشهر حتى فكقرابة ومكث

وارتبط بتلك .....تقيه صاحله ومنها تزوج ببوسنويه...... البوسنهيف مكث
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 .....االرض

 ...... حيث عملهاالوقاف لوزارة  رجع اىل الكويت وذهببفرتة وبعدها

  ...رفضولكنه ....دينار  الفيبراتب عمال  أي بي إم عليه من شركةعرض كان

 مسعت باملنادي ما متى اريد...قال ال اريد ان ارتبط بعقد...  ملاذا؟؟؟؟له قلت
 ......اذهب اىل اجلهاد دون ارتباط او عقود 

 ...... ولكن اهلل مل يكتب له ذلك وحاول مرارا الدخولالثانيه الشيشانيه احلرب بدأت

 .....او مشتاق اليه.....واحلزن على حمياه كأنه فاقد عزيز ....كثريا يزورني وكان

وبعدها مباشرة اتصل بي .......وهددت بضرب افغانستان ...امريكا احداث بدأت
 .....وقال

 .....؟؟؟..قلت له اىل اين.... استودعك اهلل اللذي التضيع ودائعهمحد يا

 اريد....واهلل يامحد لقد مللت احلياه .... لنصرة اخواني هناك افغانستان اىل قال

 ....الشهاده

 ....فقلت له مداعبا .. ويودعين وقليب يعتصر املا يرددها واخذ

 ......؟؟؟؟؟...... يف كل مرة تقول ذلك وترجع لنا صحيحا معافىهكذا انت

 ......حرقة على بقائنا وهو نبكي من الداخل واهلل وانا وضحكت ضحك

 العيد ابى اهلل عزوجل اال ان جيعل عيده عنده ليلة ويف.....  هناكاىل ذهب
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 .....سبحانه

 ......... تورا بورا وهو صائم ينتظر االفطارجبال على وقتل

 ...ياهلل عندك  وارفع درجتهتقبله اللهم

 وجال وترك صال قد لرجلاللهم ان هذا ا... نبيك قال انتم شهود اهلل يف ارضه ان اللهم
 ......للشهادةوطلبا ...وشوقا اليك....الدنيا وزخرفها للقائك

 ..... مامتنى واحلقنا به ياارحم الرامحنيفأعطه اللهم

 ........ وابلغه مأمنه... حزنه وغمه يف الدنيا فرحاابد اللهم
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  ... سواد المدني
 

 ....هلل صلى اهلل عليه وسلم رسول امن مدينة.....شاكر عامر.....املدني سواد

 ......املدينة النبوية الشريفة.... اهلل تعاىل وتقبله على خري ارض رمحه ولد

 .......سافر إىل أمريكا يف بداية حياته ...... أسرة طيبه ومتواضعةيف ونشأ

 ....البلد واستوطن...واستقر هناك بال رجعه...نذاك مثانية عشر عاما آعمره وكان

 ......ربه البعيد عن....وعاش كغريه من الشباب الضائع هناك...أهلها  لغة وأتقن

وأخذت .....طفولته وارض....لريى والديه .... هزه الشوق واحلنني يوم ذات
 .... تراودهاألفكار

 ..... إىل أهلهرجعوفعال .....والديه  على الرجوع إىل املدينة لرؤيةعزم حتى

 ....... حلياة جديدةجديدة انطالقة لك عز وجل ان جيعل رجعته تاهلل وشاء

وأخبارها ....مشتعلة واهلرسك وكانت أحداث البوسنة...م ١٩٩٤ عام يف رجع
 .....منتشرة

 ...... واهلرسكالبوسنة ارض  ابن خالة من اجملاهدين هناك يفله وكان

 ... إىل السعودية للعالجاثرها على ونزل..الته إصابة بالغة من قبل الصرب  خابن أصيب

 ..... يف املستشفىخاليت ابن  مبا انين موجود يف السعودية ازورقال عندها
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فلذلك حرص ....وأهلها الشجاعة وحيب.... رمحه اهلل حيب روح املغامرة سواد وكان
 حوله من منورأى .....عليه وسلم....بهسافر إليه والتقى ....على لقاء ابن خالته

 ....الشباب اجملاهد

وكالمهم كله ....وهذا خيدمه ....األم مسحة ا ميسح على جرحهوهذ...ميازحه هذا
واألخوة احلقة بينهم ... سبيل اهلليف القتل ومتين....والشهادةعن اجلهاد واملعارك 

وهو الذي عاشر ... يره من قبل مل البشر منورأى صنفا ...دون تكلف او تصنع...
 ....األناس كلهم بأصنافهم

 ...واخذ يتقرب منهم أكثر فكثر... يف قلب سوادصاألشخا هؤالء  حباهلل ادخل
 ....ويتزود منهم 

 ......وعزم على السفر إىل البوسنة واهلرسك... عز وجل اهلل هداه حتى

 ...خلها بتيسري من اهلل عز وجل ود..ووصل هلا...واهلرسك البوسنة  إىلذهب وفعال

ت الرجل له طباع غريبة رأي...وقابلته منذ ان وصل ..... البوسنةارض يف إلينا وصل
اقرتبت منه أكثر فعلمت انه ابن خلالة ذلك .....  القادم إليناالشباب باقي عنخيتلف كليا 

... كان سواد ملما بكثري من األمور الطبية واالعداديه.... أصيبالذي صاحبنا اجملاهد
 ميتلك.. .او حجه سواد...نا له ماما سوادحتى أمسيناه من حب.  ..الطبخ وفنون
 ...لك الدمعة عند ذكر اهلل عز وجل وعينا ال مت...  رحيما طيبا قلبا عليه اهللرمحة 
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 ..... اذا محي الوطيس وشجاعة وصولة وزجمرة

ورأيت .... جبل فالشيج الشهريةعملية اوهلا  رمحه اهلل يف عدة معارك كانمعه شاركت
 كنا قد التفينا حول  من الصرباثنني أمامي قتلحتى انه .....منه الشجاعة واإلقدام

 تلك املعركة جنرال صربي أذاقه يفوأسر ....قتله وأكرمه اهلل بقتلهم شر.... منطقتهم 
 ..سواد ويالت الضرب والتعذيب

أكرمه اهلل باملشاركة .....  اهلل على املشاركة بكل عملية يسمع هبارمحه حريصا كان
جمموعة أبو عمر احلربي رمحه اهلل حيث كان مع ...وعملية الكرامة...املبني الفتح بعملية
 .....البوسنةوشارك كذلك يف عملية بدر .....  االمارة اىل سواد املدنيآلت قتل وملا

فكانت مالمح احلزن مرتسمة على ..... البوسنة واهلرسكأحداث انتهت
 قال يل يا محد اجلهاد انتهى...ما بك يا حجه سواد ..مداعبا فأتيته...وجهه

 ...؟؟..

 ..... اىل يوم القيامه وسيفتح اهلل بابا آخرماضي هو  بلله قلت

وحاول ..  وطار اىل هناك دون تردد -األوىل احلرب–  بالشيشان قد بدأتاذ وفعال
 له موقفا بطوليا ال ينسى له يف تثبيت وكان العرب منالدخول ولكنه اسر مع عدد كبري 

 .....أسرهم اهلل فك يسر حتى وشجاعتهوحنكته ... الشباب يف األسر

رزق منها مبولود .... باكستاني اصل  اىل بريطانيا وتزوج من امرأة بريطانية منذهب بعدها
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 ...اهلل أصلحهم...... ومولودة هي جهينة.... هو عبداهلل 

ورابط  ...الشيشان  دخول الشيشان يف احلرب الثانية ولكن مل يوفقه اهلل إىل دخولحاول ثم
 ....على احلدود لفرتة طويلة

 ...ليعد نفسه .... بفرتة طويلةاألخرية أفغانستان  اهلل قبل ان تبدأ أحداثرمحه ذهب

 ..... وثبت يف تلك األرض املباركةدافع ممن  أفغانستان فكانأحداث وبدأت

 ........ القصف الظامليفوقتل ...املكتوب  موعده مع القدراتى حتى

 .....لالبط ذلك فرحم اهلل...... اىل بارئهاروحه وفاضت

 .... ووداعا... وأصلح له زوجه وأهله.... خبري مثلهلنا وختم

 ..... ماما سواد......سواد حجه...
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 )...خا لد العتيبي ( أبو عبدالرحمن الكويتي 
 

 واخونا ابو ، السلف واهلل اننا لنرى رجاال حنبهم يف اهلل فنزداد ثباتا وإميانا برؤيتهم أيام احد يقول
 ابتسامة عفويه ونور وجه له حمياهمحن رمحه اهلل من اولئك الرجال وال نزكي على اهلل احدا تعلو عبدالر

 الكوييت رمحه اهلل مسع باجلهاد يف ارض ابومعاذاشراقة مميزه وال خيتلف يف شكل وجهه عن رفيق دربه 
يون يف بلدهم وتقديم  عن الطريق اىل نصرة اخوانه البوسنويسألالبوسنة واهلرسك فتتبع األخبار واخذ 

ان اهلل اشرتى من املؤمنني انفسهم { اهلل ويبيعها يف سوق قال اهلل عنه سبيلروحه الزكيه رخيصة يف 
هـ ١٤١٥ البوسنه واهلرسك يف بداية شهر شعبان لعام  وصل رمحه اهلل اىل}  هلم اجلنهبأنوامواهلم 
 سألت عن واذاه وايثاره وذلته الخوانه ،  بكتيبة اجملاهدين فكان نعم الرجل بأخالقه وتعاملوالتحق

 واشرتك رمحه اهلل واخلميسعبادته فهو من اصحاب قيام الليل واذا سألت عن صيامه فال يرتك االثنني 
 اهلل واشرتك مبا بعدها من معارك حول رمحهيف عملية جبل فالشيج اليت قتل فيها ابو عبداهلل الشرقي 

هـ اصيب رمحه اهلل يف رأسه وكتفه وكان ١٤١٥ لعام عرفه ليلة مدينة ترافنيك ويف احدى املعارك يف
مامن مكلوم يكلم { ختم للشهاده وموعودا لقول النيب عليه السالم ألهنافرحا جدا مسرورا باالصابه 

 لون واللون اعلم مبن يكلم يف سبيله اال اتى يوم القيامة وكلمه يدمي الريح ريح املسك واهلليف سبيل اهلل 
 ).الدم

 الكويت وبعدها بفرته مسع عن اىل رمحه اهلل مشواره يف بالد البلقان حتى انتهى القتال فرجع واصل
 للذود عن اخوانه والدفاع عن حرمات نفسهاخبار الشيشان وطلب اخوانه املسلمني للنصره فأعد 
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ين ، كان  دخول الشيشان قبل احلرب الثانيه بشهراستطاعاملسلمني يف ذلك البلد ثم بعد جهد جهيد 
 قد توغلوا يف ارض داغستان فااستطاع الروس ان حياصروا جمموعتهالقائد املعروف ابن اخلطاب مع 

 الروس اخذوا ينادون على ابن اخلطاب ومن معه ان يسلموا انفسهم وبينما اناخلطاب وجمموعته حتى 
 قتالن نائبه وقاتلوا  تقدم نائب اخلطاب حكيم املدني رمحه اهلل وكان ابو عبدالرمحاشدهاحلصار يف 

 اىل خارج خالهلااألبطال حتى استطاعوا ان يفتحوا ثغره من العدو ليتسلل اخلطاب وجمموعته من 
 كمن الروس هلم يف قمة اذاحلصار وبينما يهم حكيم املدني وجمموعته بالرجوع اىل جبال الشيشان 

جند الرمحن على عدوهم واخذ حكيم  بفوزاجلبل بإنزال سريع عملوه فدارت معركة قويه بينهما انتهت 
 وحينما ابتعد حكيم عنه ظانا منه انه قد مات ميتاملدني بتفقد القتلى من الروس واذ بأحدهم مل 

 فقتل حكيم رمحه اهلل ثم قتل الشباب ذلك العلج واستلم الظهرارتفع اخلبيث وسدد رصاص الغدر يف 
ه فإذا برصاص قناصه قد اصابته مع رأسه فقتل  وتقدم باجتاه القمعبدالرمحناالمارة من بعده ابو 

 ابا اهلل الفور ، وهكذا تقدم الكويت الليوث رمحهم اهلل وفقدت احد ابنائها الربره فرحم علىرمحه اهلل 
 حتى ظفر هبا الشهادةعبدالرمحن واسكنه فسيح جناته وأبدل االمه خبري منه فلقد تعب وحبث عن 

 .. اهللرمحهبرفيق دربك ابو حممد الكوييت وال نزكي على اهلل احدا ، واحلق 
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 ..عباد النجدي
 

  ......عباد النجدي

  .....عبداللطيف الشارخ 

  .....الرياض من أهايل السعودية وسكان مدينة

  .....يسكن قريبا من بيت الشهيد ان شاء اهلل أبو عبداهلل الشباني

  عبداهلل وأمسيت شارعهم بشارعوقد زرت اهله حني قتل يف الشيشان وتذكرت صاحبنا بو

  .....الشهداء 

  ....شاب يف مقتبل العمر مل تعهد عليه صبوه

  .....حفظهما اهلل وثبتهما تربية صاحله  رباه والداه

  ....اشتد عوده وقوي ساعده فنشأ رمحه اهلل ببيئة صاحله طيبه حتى

  ....نعم هو صغري يف السن ولكن كبري يف الفعل والتفكري

  ..... لنفسه منهجا يسري عليه ويضحي من اجله وقلما من جتد أصحاب املناهجاختط

  ......اخذ يتابع أمور املسلمني ويسأل عن أخبارهم

  ....إخوانه يف البوسنة واهلرسك جهادهم وكان متشوقا ملشاركة

  ......ولكن صغر سنه منعه من ذلك
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  ......للدعوة إىل اهلل يف بنغالديش سافر

  .....إعدادا عسكريا  افر إىل أفغانستان حيث اعد نفسهوبعدها س

  ......بدأت احلرب الشيشانيه الثانية فهب واستعد 

  .....يسر اهلل له الدخول اىل الشيشان حتى

  .....أعجب إخوانه اجملاهدين به أميا إعجاب

  .....اخللق اجلم والسمع والطاعة واخلربة العسكرية والتواضع صفات جتمله

 .....شجاعة وقوة بأس ال تتناسب مع عمره الصغري وشكله الوديع ورقته الطيبة صاحب

  .....دره من شاب يف مقتبل العمر وعمر الزهور يتسابق إىل املوت والقتل  فلله

  .....اهلل بدخول معارك شتى وكثرية مع الروس أكرمه

  .... وأكرمه اهلل بقتل العدد الكبري منهم

  .....ه يف النار فال جيتمع كافر وقاتل

  .....اجلريئة  من قصصه البطولية ومواقفه

  .....يف احد األيام تبادل الروس واجملاهدون إطالق النار بينهم

  ....وكانت طلقات الروس عجيبة تنفجر قبل اصطدامها 

  ....نوعية الطلقات  تعجب خطاب رمحه اهلل من

  ...فجروجد أخونا عباد النجدي إحدى هذه الطلقات ومل تن
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  ....أشار عليه إخوانه اال حيركها بني يديه لئال تنفجر به 

  ...عنهم حتى ال يأمره األمري بفتحها فذهب مسرعا بعيدا

وحللها وكتب عنها وأعطى خطاب رمحه اهلل  وفعال استطاع فتح هذه الطلقة دون ان تنفجر
  .....نتائجها

  .....شهادهورباطه حتى حانت ساعة است واصل رمحه اهلل جهاده

  ....اليت يتحصن هبا اجملاهدون قام الروس ذات يوم بإنزال كثيف يف الغابة

  .....واشتبكوا مع اجملاهدين فكانت املالحم 

  ......وسطرت البطوالت ودونت السجالت فما بني مأجور ومأزور من الكفار

  .....اجملاهدون قد حفروا خنادق برميليه تكفي لشخص واحد فقط  كان

  .....اجملاهدين ومعهم الطريان العمودي ومت متشيط املنطقة قرتب الروس منا

  ......يسترتوا باخلنادق الربميليه اضطر اجملاهدون إىل ان

  ....وجد احد إخوانه اجملاهدين به وكل جماهد له خندقه حني اتى عباد اىل خندقه

  ....ية إلخوانه ويقوم بالتغط فأشار إليه ان ابقى وانطلق حنو الغابة يقاوم

  .....حتى أصيب رمحة اهلل عليه إصابة قويه 

  ....بعدها مضرجا بدمه  سقط

  .....معلنا تقديم نفسه قربانا لدينه
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  ....اهلل عز وجل وطالبا لرضى

  .....وخاطبا للحور احلسان

  .....فغرب اهلل من غربك 

   مضيئة من شارعوانطفأت مشعة.... وحفظ والديك ورحم أخويك وفك اسر الثالث

 .... حي الشفاء–الشهداء يف الرياض  
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 ...عبدالهادي التونسي
 

 ...أعطاه اهلل قوة يف اجلسم... عبداهلادي التونسي.... من رجاالت هذه األمة املعطاءة

  ...وشجاعة ال توصف....حمياه وابتسامة ال تفارق....وقلبا صافيا...وعقال نريا

 حني كان العرب يعدون على األصابع ..  من العرب األوائلقدم إىل أفغانستان مع من قدم
..  

  ...وكان جييد لعبة الدفاع عن النفس ... كان صاحب جتارة ومال يف تونس وأوروبا

إضافة إىل شجاعته وقوة ...هبذه اللعبة القوية الكاراتيه فقد كان ميلك احلزام األسود
  ...جسمه

  ..خوانه اجملاهدين األفغان جهادهمواملشاركة مع إارض اجلهاد  أكرمه اهلل عز وجل بدخول

  .....حتى شاء اهلل له ووقع يف األسر ...عمليات  فأكرمه اهلل بعدة

وهو عبارة عن قبو ( املخابرات املركزيه يف كابل  وسجنوه بسجن...فأخذه الروس معهم
  ... )مظلم

األسرى عند التحالف الشمايل يقبع به اآلن اخواننا اجملاهدين العرب  وهذا السجن هو الذي
  ...آمني...آمني...وقيدهم فك اهلل أسرهم

  ....حقيقة هو أقدم أسري عربي على اإلطالق يف أفغانستان
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  ....وأتعبوه فقد أتعبهم...والتعذيب املستمر... ض رمحه اهلل اىل الضرب املربحتعر

انه أتى إىل أفغانستان بدعم  اسحتى اهنم ضغطوا عليه ليخرج بالتلفاز األفغاني ويقول أمام الن
الكالم الذي يشوه مسعة  من...و...و...و...من األمريكان للسيطرة على أفغانستان 

  .....اجملاهدين

  ....ولكنه كاجلبل الصامد...وأهلكوه بل....وأتعبوه.....فرفض وأوذي وعذب

  .......شامخ ال يتزحزح كجبل تورا بورا تقذفه القنابل الضخمة وهو

جهيد بالتلفاز ليقول ما  فأخرجوه بعد جهد... هناك احد االخوه األسرى العربكان
  .....يريدونه مكرها

  ....أسطورة السجن تناقل أخباره السجانون حتى أصبح

ووقف على زنزانة ......واخليالء اتى احد الضباط الروس اللذين ميألوهم الكرب
  .....أخينا

  .......درسا لن ينساه وألدبه وقال اخرجوا يل هذا العربي للقنه

نظر إليه الضابط باحتقار وضربه ...لوجه وفعال اخرجوا األسد عبداهلادي ووقفا وجها
  ....ضربا شديدا

  ...؟؟؟...تعبده ينزل ليدافع عنك؟؟؟ وقال له أين ربك الذي

  ......واستجمع قواه املنهكة....وجل فاستشاط الليث عبداهلادي غضبا هلل عز
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  ...وضربه ضربا شديدا...الروسي ذلك العلج...مة األسد على فريسته وهجم هج

حتى جتمع عليه احلرس وضربوه )...الكاراتيه معه احلزام األسود يف(حبركات خاطفة ومؤمله
...  

  .....الروسي وأغمي على عبداهلادي والضابط

 كذلك حنسبه يغضب هلل وينصر دينه....وهكذا كان رمحه اهلل يف السراء والضراء
.....  

سجون الروس  حتى يسر اهلل له وأخرج من األسر بعد مخس سنوات كاملة قضاها يف
  ... الشيوعيني

أضالع صدره كلها مهشمه من  ترى...حني ترى إىل جسمه تنتابك املشاعر بال نتقام له 
  ...الضرب

 وابتلي اميا.....أوذي أميا إيذاء باختصار...ورجاله كذلك...ويداه مكسورتان
  .....ابتالء

حتى عافاه اهلل بعد سنة ....األوروبيه للعالج أخرجه الشيخ سياف اىل احد الدول
  ....كاملة

  .......ومسع بعملية كبرية يف جالل آباد.....أفغانستان ثم رجع مرة أخرى إىل

 ....وواصل بطوالته وتضحياته.....اجملاهدين ارض املعركة ودخل مع...فأعد نفسه 
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  ....وكان مصورا جمللة البنيان املرصوص) نسيت كنيته(السعدويه وأخ منوتوغل هو 

 .....وقاتال قتال األبطال...ومتكن الشيوعيني من حماصرة األخوين... وانسحب األفغان
 

  ......رمحهما اهلل وتقبلهما يف فسيح جناته حتى قتال

ها يف سجون منه السنوات اخلمس اليت قضا رحم اهلل عبداهلادي التونسي وتقبل
  .....الروس

  ......... أفغانستانرحم اهلل أقدم سجني عربي يف

 .....رحم اهلل مجيع شهدائنا وتقبل منهم ما قدموا
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 ....هشام القصير
 

 ظفرت خبري ما ظفر األنام........................هنيئا أيها البطل اهلمام

 ك احلوراء خلي ياهشامب................. يف جنان اخللد تسعى كأني

 ........أبو حممد القناص .........القصري هشام

  .........معروفة باخلري والصالح من عائلة....من أهايل مدينة الرياض

   ....ثم قرر ان يذهب للجهاد ١٩٩٢اهتدى رمحة اهلل عليه حينما مت فتح كابل من عام

 ...... فرتة إىل السعودية واعد واستعد ثم رجع بعد.....وفعال طار اىل هناك 

 ..الطريق  وابتعد عن ....وضعف دينه ...ثم تغريت أحواله  
  ....اخلري ويرده اىل طريق....ولكن شاء اهلل عز وجل ان ينقذ ذلك الشخص

  ....وعنف وانتفضت ذكرياته جتذهبا إليها بقوة....فتحركت يف نفسه معين اجلهاد

   او..... اىل أي ارض هبا جهادوما هي اال أيام حتى عزم على السفر
لريابط هناك ويرفع  ...فقرر الذهاب اىل الشيشان وذلك قبل احلرب الثانية بسبعة اشهر

 ...إميانه

 ....السعودية سافر اىل روسيا ومعه احد االخوه وكالمها من
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 ..مها موسكو وبيرتوس بريغ .أعطاهم الروس فيزة ملدينتني فقط

  ...يف الشيشان فدلومها على الطريق على اجملاهدين  اتصال ....

حتى وصال اىل نازران مدينة حدوديه  ...وكل شيء ...هناك والقطارات املوصلة اىل
  ......قريبة اعتقاهلما من قبل الروس لعدم وجود فيزة معهما

 وكان هشام يتحدث اإلجنليزية
 إىل هنا لرؤية شان ا من الشيفأحضروا له من حتدثه فدار التحقيق على اهنم جتار أتو ...

  ..حتى اقفلوا ملف التحقيق... اىل ذلك  البضائع وما

  .....اتصال جمددا باجملاهدين يف الشيشان ومنها....ومت إرجاعهم بطائرة اىل موسكو

فأرسلوا هلم اخ فلسطيين مقيم هناك ليوصلهم بنفسه اىل .. واخربومها مبا وقع هلما
 ينوفعال وصل هلما الفلسطي ...الشيشان

 وكان اجلو....وبينما هم يف الطريق إىل املطار مع التاكسي..ورتب هلما حجوزات... 

واوقفوا سائق التاكسي ..اذ أتت سيارة مسرعه خلفهم من نوع الدا ...مظلما 
 وجردومها من مالبسهم اخلارجية واهنالوا عليهم ضرباً....واالشباب من السيارةوانزل...
وغطوا وجوههم ...قتهم ومن ثم أوثقوا أيديهم وأرجلهم وبكل طا .... نايلون.. بقوه

 وتركوهم ......؟؟؟....وسرقوا متاعهم وامواهلم وجوازات سفرهم... بأكياس
 ...بالعراء
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  حتى تأكدوا وهكذا.. اآلن ...بعد قليل ...حتى ظن هشام ان الطلقة ستأتيهم اآلن 
 . مغادرهتم... من

   بعضهمبعضهم بأسنانوفكوا وثاق ..عندها زحف بعضهم لبعض 

التفكري  ولكن قدر اهلل ثم....عندها رجع هشام ومن معه بال جوازات وال أموال
  .....الذكي

 ...اجلينز كان هشام قد ابقى مبلغ الفي دوالر حتت حزام سرواله
 مل يستطيعوا الوصول إليها

  ........السعودية ىلإثم ذهبا اىل السفارة وقامت بإرجاعهم 

  ...ذربيجاناىل ا وذهب..بل عاود الكرة مرة أخرى ... مل ميل او يسأمولكن صاحبنا

 ورابط هناك عله ان جيد طريقا اىل الشيشان عرب
 ...شاء اهلل له ولصاحبه ... وفعال .....داغستان

 غري صاحبه األول ان حيصال على
  فيزة لروسيا كلها وليست ملدينتني فقط

 .....ليه ان يدخله اىل الشيشان وال خيرج منهاإ ويلجأ...وكان طوال وقته يدعو اهلل 
  ....حتى يسر اهلل له الدخول

 .احلرب الثانية  وهذه األحداث كلها قبل بداية
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 .....فكان شعلة نشاط هناك....غامره.. وسعادته...فكانت فرحته ال توصف

 ......فكان من أوائل من نفر ...داغستان وما لبث أربعة اشهر حتى أتت احلرب يف
  وكثر....حتى اذا محي الوطيس.....وجال

 ...القصف وصال....وقاتل رمحه اهلل قتال األبطال

 ....مكان تقصفه واتت طائرات اهلليكوبرت من كل
 ...ذهب ومعه اخ لييب ليحتميا من الطائرات

 ....متهدم حتت بيت طيين

  ....فأتت قذيفة جبانة من طائرة هيلوكوبرت  

  عزفكان فيها املوعد مع اهلل
 ....وفاضت روحه الطاهرة إىل بارئها...وجل

  ....وابتليت أكثر من مرة...اجلهاد فقد طلبت..رمحك اهلل يا هشام 

  منوحاولت وكررت واثبت حبك ملن خطبت
 ن شاء اهللإحتى نلتها ....اجلنة

 .....فوداعا هشام 
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 ......أبوحسان المكي
 

 ......فيقول...يوصينا الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 ...)....فإن الناس يزيدون واألنصار اليزيدون.....أوصيكم باألنصار  خريا(

 ....هو من ساللة األنصار رضي اهلل عنهم وارضاهم 
 ......حفيد ملن آوى الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 ...وأمواهلم....وأبنائهم...وافتدوه بدمهم .....وناصروه 
 ....والذكر....شرحسن املع....حنيل اجلسم طيب األخالق 

 .....ذهب إىل اجلهاد يف أفغانستان ومل يبلغ من العمر العشرين عاماً
 ....فرابط وصرب ...والتحق بركب اجملاهدين يف طاجكستان

 ...أو يتأخر ... مل يتوانا...وبعد إنتهاء القضيه يف الطاجيك 
لبوسنه وصل إىل ا......بل هب هبة األسود لنصرة إخوانه يف البوسنه واهلرسك

 ....واهلرسك
 ......ورابط هناك مع إخوانه اجملاهدين....وذهب إىل جبهة توزال

 ....وكان خالل فرتة الرباط ينزل إىل مساجد القرية هو وإخوانه اجملاهدين 
 .....وصالة النيب عليه السالم الصحيحه.....ويعلم اطفاهلم القرآن وقراءته وحفظه
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 ....اجملاهدين حببه الشديد للفائدهز عن إخوانه ميتا....وشيء من العقيدة الصحيحه
 .....ورقة القلب عند الذكر...ولياقته العاليه...وشجاعته املفرطه 

 ..دخل املعارك تلو املعارك ...نهوخدمته ألخوا...واشراقة روحه...وبشاشة وجهه 
 .....وخاضها بكل شجاعة وثقة مبوعود اهلل فكان مضرباً للمثل

أمل وهم و...وأصيب بضيق شديد يف صدره ....البوسنه واهلرسكى اجلهاد يف أنته
 ...وغم

 ..؟؟؟؟..كيف أن اجلهاد أنتهى ومل خيتاره اهلل من الشهداء
مواصالً الدعاء ....فرجع مهموماً ....وحياسبها ....فأخذ يلوم نفسه ويوخبها 

 ......ويلحقه هبم عاجال.......والتضرع إىل اهلل أن خيتاره يف زمرة الشهداء
 .......فطار هلا فرحا ....وفعالً مسع صيحة يف سبيل اهلل آتية من أرض أثيوبيا

 ....وفعالً وصل إىل هناك......وأعد نفسه للذهاب دون تردد 
 .....حيث أن تنقلهم...وبينما هم يتنقلون من منطقة ألخرى ....والتقى باجملاهدين

 ....اً هلمفأخذوا موقع.....وميشون بالساعات الطوال...صعب 
 على األشجار لينزل منها فأستلقوا على ظهورهم ورفعوا أرجلهم.. .لريتاحوا ويتقووا 

 ...الدم
 ......وإذ باألحباش النصارى يهجمون عليهم هجوماً مباغتاً
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 ....فاحناز اجملاهدون وكلهم أثيوبيني ماعدا أبوحسان وأخ عربي آخر
فيخر شهيداً إن ... طلقة يف خلفية مججمته وبينما يركض أبوحسان والعربي اآلخر إذ تأتي

 شاء اهلل
 ...؟؟؟..وتاهوا.....وواصل اجملاهدون احنيازهم حتى تفرقوا

فإذ باألخ العربي اجملاهد يدخل بعد يومني من الضياع على قرية للمسلمني فوجد هبا أحد 
 ...رفقائه 

 ......وهكذا حتى جتمعوا....والقرية اجملاوره اآلخر 
 ..... ارض الكمني ليجدوا أخونا أبوحسان على هيئته يوم قتل فرجعوا إىل

 .....أو حتى إشراقة وجهه.....أو تتغري رائحته.....مل يتعفن
 ......ومجعه بأجداده األنصار....فرحم اهلل ذلك األنصاري أبوحسان
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